
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pk-yrityksen Venäjän viennin ongelmakohtia  

 

Case: JTK-Power Oy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjo Rinta  

 

Kaupan ja kulttuurin toimialan opinnäytetyö  

Liiketalouden koulutusohjelma 

Tradenomi  

 

TORNIO 2014 



2 

TIIVISTELMÄ 

 

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU, Kaupan ja kulttuurin toimiala 

Koulutusohjelma: Liiketalouden koulutusohjelma 

Opinnäytetyön tekijä: Marjo Rinta 

Opinnäytetyön nimi: Pk-yrityksen Venäjän viennin ongelmakohtia 

Sivuja (joista liitesivuja): 32 

Päiväys: 16.11.2014 

Opinnäytetyön ohjaaja(t): Marita Wahlroos 

 

 

Opinnäytetyöni aiheena ovat ongelmat, joita vientiä aloittava pk-yritys kohtaa kun 

kauppakumppanina toimii Venäjä. Työni tavoitteena on tutkia, mitkä ovat Venäjän 

kanssa kauppaa aloittavalle pk-yritykselle parhaiten sopivat toimitusehtolausekkeet 

ja maksutavat sekä millaiset ovat Venäjän rajalla vaadittavat dokumentit ja 

tullimuodollisuudet. Opinnäytetyöni on tehty toimeksiantona JTK-Power Oy:lle. 

 

Teoriaosuudessa käsitellään toimitusehdot ja niiden eroavaisuudet. Tässä osiossa 

käsitellään myös maksuehdot ja erilaiset maksutavat sekä tullin toimintaperiaatteet ja 

vaadittavat asiakirjat. 

 

Tutkimuksessani on käytetty kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimus on 

toteutettu ajankohtaista vientikauppaan liittyvää teoreettista materiaalia käyttäen. 

Materiaali tutkimukseen on saatu kirjallisista aineistoista sekä verkkomateriaalia 

hyödyntäen. 

 

Tutkimuksen perusteella vientiä suunnittelevan yrityksen kannattaa valita 

toimitusehdot sekä maksutapa pienimmän riskin mukaisiksi. Tullin kanssa toimiessa 

yrityksen on kiinnitettävä huomiota asiakirjojen sisällön oikeellisuuteen. Venäjän 

valtio vaatii tietyn laadunvalvonnan asiakirjan eli sertifikaatin, joka mahdollistaa 

tuotteen viennin maahan. 
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This thesis research deals with problems that a small business encounters when 

starting exporting to Russia. The objectives of my thesis are to research what the best 

suited terms of delivery and methods of payment for the small business are, what 

documents are requisite on the Russian border, and what customs clearance 

formalities are required. The thesis research was conducted as an assignment for 

JTK-Power Oy. 

The theory part of the thesis consists of analyses of differences in various terms of 

delivery. The theory part also deals with payment terms and different methods of 

payment, operating principles of the customs, and the required documents. 

The thesis research used the qualitative research method. The research for this thesis 

is based on theoretical material on export trade related issues. The research material 

was collected from written materials as well as online materials. 

This research indicates that a company that is planning on starting exporting to 

Russia should choose the delivery terms and method of payment that include the 

lowest risk. When dealing with the customs, the company has to pay attention to the 

accuracy of the documents’ content. Russian government requires a specific quality 

control document which enables the product to be exported to the country. 

 

 

Keywords: Russian export, incoterm, payment term, letter of credit, document, 

certificate 
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1 JOHDANTO 

 

Venäjä on aina ollut tärkeä kauppakumppani Suomelle. Tämä opinnäytetyön tavoitteena 

on saada ratkaisu pk-yrityksen kohtaamiin ongelmakohtiin, liittyen yrityksen tuotteen 

vientiin venäläisille yrityksille.  

 

Kauppakumppanina Venäjä on haastava ja siellä toimimisesta on monenlaisia eri 

stereotypioita liittyen sen arvaamattomuuteen ja byrokratiaan. Ongelmakohdat, jotka 

tässä työssä pyritään pk-yritykselle selvittämään, ovat toimitusehdon valinta, yritykselle 

parhaimman maksuehdon valinta sekä tulliin liittyvät ongelmakohdat. Kun nämä kolme 

osa-aluetta on pk-yrityksellä selvillä, helpottaa se huomattavasti, kun yritys lähtee 

suunnittelemaan vientiä niinkin monimuotoiseen maahan kuin Venäjä. (Suomalais-

Venäläinen kauppakamari 2011, 127.) 

 

1.1 Kulttuurin ja WTO-jäsenyyden merkitys 

 

Venäjän kulttuuriin tutustuminen on tärkeää ennen kuin lähdetään toimimaan Venäjän 

markkinoille, koska toimintatavat eroavat huomattavasti Suomen sisäisestä kaupasta. 

Venäläiset pitävät hyvin tärkeänä ihmissuhteita ja tämä tulee myös korostetusti esiin 

yritystoiminnassa, kun yritysten välillä aloitetaan yhteistyötä. Venäläisessä kulttuurissa 

on tärkeää luottamuksen luominen ihmisten välillä, jolloin aikataulussa toimitettu tavara 

tai tavaran parempi laatu kilpailijaan nähden jäävät toissijaiseksi valintakriteeriksi, kun 

venäläinen yritys lähtee vertailemaan yritysten antamia tarjouksia. Tämä saattaakin olla 

ensimmäinen ongelmakohta suomalaiselle yritykselle, joka on tottunut myymään omaa 

tuotettaan eikä itse yritystään. Tietenkin tuotteella on merkitystä, mutta venäläinen 

yritys haluaa kuitenkin luoda hyvän suhteen yrityksen johtoon ja kokee tämän 

suurempana tekijänä kauppakumppania valittaessa. Venäläiset arvostavatkin suuresti 

kasvotusten tehtyjä sopimuksia sähköpostin tai puhelintapaamisten sijaan. (Suomalais-

Venäläinen kauppakamari 2011, 139.) 

 

Koska venäläiset yritykset pitävät kotimaataan ja kulttuuriaan erittäin suuressa arvossa, 

on hyvä muistaa tapaamisissa, ettei kritisoi Venäjää tai sen kulttuuria. Hyvän 
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vaikutuksen yritys voi antaa myös tuomalla kokoukseen pienen lahjan, koska tätä 

arvostetaan myös suuresti ja Venäjällä lahjojen anto onkin perinteinen tapa. Venäjän 

kielen osaaminen olisi suotavaa, mutta ei kuitenkaan voida olettaa tai vaatia, että 

suomalaisessa yrityksessä olisi venäjän kieltä puhuvaa henkilöä. Tällöin onkin hyvä 

hankkia tulkki, jonka kanssa tulisi käydä ennen tapaamista läpi, mitkä asiat kokouksen 

aikana käsitellään, ja olisi hyvä antaa tulkille mahdollinen materiaali muutamaa päivää 

ennen tapaamista, jotta kokoustilanne olisi mahdollisimman sujuva. Tärkeä on myös 

muistaa, että vaikka keskustelu käydään tulkin välityksellä, tulisi katsekontakti pitää 

asiakkaassa.  Katsekontaktin uupuminen saattaa loukata venäläistä kumppania, joka voi 

tästä loukkaantua ja pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa siihen, ettei sopimusta 

synny. Venäläiset tekevät usein päätöksiä tunnepohjalta, eivät niinkään asiaihmisinä, 

kuten voisi suomalaisista sanoa. (Tollet 2005, hakupäivä 9.4.2014; Niemelä 2010, 

hakupäivä 9.4.2014.) 

 

Venäjän vienti koki suuren muutoksen, kun elokuussa 2012 Venäjä vuosien 

neuvottelujen jälkeen liittyi täysivaltaiseksi WTO:n jäseneksi. WTO on lyhenne 

sanoista World Trade Organization eli maailman kauppajärjestö. WTO:n tavoitteena on 

vähentää ongelmakohtia kansainvälisessä viennissä ja taata samanlaiset lähtökohdat 

jokaiselle jäsenelleen. WTO on perustettu vuonna 1995 ja sillä on tällä hetkellä 159 

jäsentä, joista Venäjä on 156. WTO:n jäsen. Venäjän viennin kannalta suurimmat 

muuttujat WTO -jäsenyyden myötä tulevat tullimuodollisuuksiin eli Venäjän 

tuontitulliin on luvassa huomattavaakin laskua tiettyjen tuotteiden osalta. (WTO 2014, 

hakupäivä 7.2.2014.)  

 

Tullimuodollisuuksiin kohdistuvat muutokset tulevat hitaasti näkyville, koska 

muutosprosessi tulee olemaan erittäin aikaa vievä prosessi – pisimmillään muutosten 

voimaantulemiseen voi mennä 5–8 vuotta. Vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa 

arvioitiin, että Suomen viennin osuus Venäjälle kasvaisi WTO jäsenyyden myötä 0,7–

1,0 %. (Simola 2011, 5, hakupäivä 2.11.2014.) 
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1.2 Case-yritys 

 

Toimeksiantoni tuli Vöyrillä toimivalta metallialan pk-yritykseltä JTK-Power Oy:ltä. 

JTK-Power Oy on keskiraskas konepaja, joka on erikoistunut pakokaasu- ja 

imuilmaäänenvaimentimien valmistukseen. Nämä äänenvaimentimet soveltuvat 

esimerkiksi dieselmoottoreiden, kaasumoottoreiden ja ulospuhallusputkien melun 

vaimentamiseen. Äänenvaimentimet pystytään myös suunnittelemaan asiakkaan 

vaatimusten mukaisiksi. Yrityksen asiakaskuntaan kuuluu meriteollisuus, 

voimalaitokset sekä prosessiteollisuus. Yrityksen valikoimaan kuuluu myös metalliovet, 

joihin kuuluvat sellinovet, lyijyovet, väestönsuojan ovet ja luukut sekä läpivientiputket 

ja tarvikkeet. JTK-Power Oy:n tuotevalikoimaan sisältyy muiden teräsrakenteiden 

valmistus, josta esimerkkeinä matkustajien kävelysillat ja ajorampit satamiin ja 

hydrauliset laskuovet. Yrityksen toiminta on alkanut jo vuonna 1958 Metalli-Jokela 

Oy:nä, ja omistajanvaihdoksen jälkeen kesällä 1998 yrityksen nimi vaihtui JTK Power 

Oy:ksi, jonka toimitusjohtajana toimii Timo Viitala, myyntipäällikkönä Jarkko 

Nurminen, tuotantopäällikkönä Kari Rinta ja ostopäällikkönä Harri Luukkainen. (JTK 

Power 2014, hakupäivä 7.2.2014.) 

 

1.3 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän työn tavoitteena on saada JTK-Power Oy:lle mahdollisimman selvä kuva 

toimitusehdoista, maksuehdoista sekä tullimuodollisuuksista, jotka käsitellään työssä ja 

tavoitteeni on löytää parhaat vaihtoehdot kaikista näistä kolmesta opinnäytetyön osa-

alueesta. Opinnäytetyöni tarkoitus ei ole antaa suoranaisia oikeita vastauksia näissä 

ongelmakohdissa, vaan enimmäkseen antaa tietoa, jonka avulla yritys pystyisi 

helpottamaan oman vientitoimintansa aloittamista.  

 

Tästä eteenpäin tulen viittaamaan opinnäytetyössäni yritykseen nimellä case-yritys. 

Opinnäytetyössäni keskitytään vain Venäjän vientiin parhaiten sopiviin 

toimintamalleihin, joten tiettyjä toimitusehtoja ja maksutapoja ei tulla käsittelemään 

kuin pintapuolisesti yleisen käsityksen saamiseksi.  

 



8 

Opinnäytetyön tutkimustavoitteet on rajattu kolmeen pääkysymykseen, jotka ovat 

 

1. Mikä toimituslauseke sopii parhaiten pk-yritykselle? 

2. Mitä maksutapaa pk-yrityksen tulisi suosia Venäjän viennissä? 

3. Mitkä asiakirjat case-yrityksen tulee hankkia tavaran vientiä varten? 

 

1.4 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Opinnäytetyössäni käytän kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää, jolla 

tarkoitetaan ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, 

toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä (Vilkka & Airaksinen 2003, 9).  

 

Laadullisella tutkimuksella pyritään syvällisemmin ymmärtämään työn pääkohdat ja 

tuomaan ne lähemmäs lukijaa, tai kuten tässä tapauksessa case-yrityksen käyttöön. 

Laadullisen tutkimuksen prosessi on syklinen, josta puuttuvat kvantitatiivisen 

tutkimuksen tiukat säännöt. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa työn analysointi kulkee 

tekstin mukana eikä ainoastaan ole työn viimeinen vaihe, kuten kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa. (Kananen 2008, 24.)  

 

 Laadullisella menetelmällä on hyvä lähteä liikkeelle laajalla materiaalipohjalla, vaikka 

se voikin olla työlästä, koska rajaaminen onnistuu paremmin eikä se johda umpikujaan, 

mikäli lähteiden määrä työhön on liian rajallinen heti aluksi. (Kananen 2008, 47.) 

 

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä sopii parhaiten omaan työhöni, koska en aio 

työssäni turvautua minkäänlaisiin kyselyihin vaan käytän vientiin liittyvää kirjallisuutta 

sekä internetlähteitä. Koska Venäjän byrokratia rajalla on alati muuttuva, on hyvin 

tärkeää, että käyttämäni materiaali on ajan tasalla. Tutkimukseni ei pohjaudu 

laskennallisiin tuloksiin, jotka ovat yleisiä kvantitatiivisella tutkimuksella. 

Opinnäytetyöni koostuu Venäjän vientiin liittyvästä ajankohtaisesta kirjallisesta 

materiaalista. Tutkimukseni pääpaino sijoittuukin teoriaan, koska sen kautta pystyn 

tuomaan case-yritykselle kaiken tarpeellisen tiedon, jonka tarkoituksena on auttaa 

yritystä viennin ongelmakohdissa. 
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2 TOIMITUSEHDOT 

 

Kansainvälinen kauppakamari ICC (International Chamber of Commerce) on julkaissut 

Incoterms-toimituslausekkeet, joiden tarkoituksena on selventää sekä rajata myyjän ja 

ostajan välillä olevat vastuut, riskit sekä tuonti- ja vientimuodollisuudet. Tällä hetkellä 

toimintolausekkeita on 11 ja viimeisin listan päivitys on tullut voimaan 1.1.2011, jolloin 

lausekkeiden määrä laski 13 lausekkeesta nykyiseen määrään. Päivitetty 

toimituslausekelista kulkee nimellä Incoterms 2010. (ICC 2010,6.) 

 

2.1 Incoterms 2010 

 

Toimituslausekkeet voidaan jakaa neljään eri ryhmään:  

 

E-ryhmä: EXW  

F-ryhmä: FCA, FAS ja FOB  

C-ryhmä: CPT, CIP, CFR ja CIF  

D-ryhmä: DAT, DAP ja DDP 

 

Ryhmät jakautuvat sen mukaan, mihin tavara toimitetaan ja miten kulut jakautuvat. 

Ryhmässä E myyjän vastuu loppuu, kun tavara on haettu myyjän kiinteistöstä. F-

ryhmässä myyjän vastuu loppuu, kun tavara on toimitettu ostajan nimeämälle 

rahdinkuljettajalle. C-ryhmässä vastuu siirtyy, kun tavara on toimitettu nimettyyn 

määräpaikkaan sovitulle rahdinkuljettajalle. D-ryhmän kohdalla myyjän vastuu loppuu 

vasta, kun tavara on toimitettu nimettyyn paikkaan ostajan maassa. Toimituslausekkeita 

FAS, FOB, CFR ja CIF voidaan käyttää ainoastaan vesikuljetuksiin ja tässä 

opinnäytetyössä niitä ei käsitellä. (Goglobal, hakupäivä 23.11.2013.)  

 

EXW on lyhennys sanoista ex works eli tavaran noutaminen nimetystä paikasta. EXW:n 

mukainen toimintatapa velvoittaa ostajan kattamaan kaikki kulut ja riskit tavaran 

kuljettamisesta määränpäähän. Myyjän velvollisuutena on vain tuoda tavara ostajalle 

saatavaksi. Tämän jälkeen myyjä ei ole enää vastuussa kustannuksista tai tavaralle 

aiheutuvasta vahingosta. EXW-lauseke ei sovellu kansainväliseen vientiin, koska myyjä 
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ei ole velvollinen lastaamaan tavaraa, vaikka pystyisi tekemään sen ostajaa paremmin. 

Mikäli myyjä tavaran kuitenkin lastaa, on vastuu ja kustannukset silloinkin ostajalla. 

(Kansainvälinen kauppakamari, 2010, 15; Logistiikkamaailma 2013, hakupäivä 

18.9.2013.) 

 

FCA eli nimetty toimipaikka (Free Carrier) sopii kaikille kuljetusmuodoille, myös 

yhdistetyille kuljetuksille. Myyjän ja ostajan tulee määrittää tarkasti paikka, josta tavara 

noudetaan, sillä tässä kohtaa riski siirtyy ostajalle. FCA:n mukaan myyjän velvoitteet 

ovat erittäin vähäiset. FCA:ssa myyjän velvollisuutena on luovuttaa tavara ostajan 

nimeämälle rahdinkuljettajalle. Tavara luovutetaan rahdinkuljettajalle paikkaan, joka on 

lähellä myyjää. Kun tavara on luovutettu rahdinkuljettajalle, siirtyvät kustannukset ja 

riskit ostajalle. Toimitetusta tavarasta tulee myyjän saada rahdinkuljettajalta asiakirja, 

jossa näkyy, että tavara on hänelle toimitettu. Ostajan velvollisuuksiin kuuluu vastata 

tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut tavaran 

rahdinkuljettajalle. Ostaja on myös velvollinen hoitamaan tavaran tuontimuodollisuudet, 

joihin sisältyy esimerkiksi tullin vaatimat dokumentit. (ICC 2010, 23; 

Logistiikkamaailma 2013, hakupäivä 18.9.2013.) 

 

CPT eli nimetty määräpaikka (Carriage Paid To) tarkoittaa, että myyjä luovuttaa tavaran 

itse valitsemalleen rahdinkuljettajalle sovitussa paikassa. Myyjän tehtävä on hoitaa 

kuljetussopimus ja maksaa rahdin kuljetuskustannukset myyjän ja ostajan sopimuksessa 

sovittuun määräpaikkaan. Toimituslauseke edellyttää, että myyjä tarvittaessa tekee 

tavarasta vientiselvityksen. Vientiselvitys tehdään tullille ja siinä tulee näkyä 

esimerkiksi tullattavan tavaran tiedot sekä toimittajan ja vastaanottajan tiedot. CPT:ssä 

on erityisen tärkeää määrittää määräpaikka, sillä määräpaikkaan asti vastuu tavarasta 

kuuluu myyjälle. Ostaja ottaa vastaan tavaran rahdinkuljettajalta määräpaikalla. Ostaja 

maksaa kaikki kustannukset lukuun ottamatta rahtia ja vastaa tavaralle aiheutuneista 

vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on sen määräpaikkaan toimittanut. Tavaran 

purkauskustannukset kuuluvat ostajalle, mikäli kuljetussopimuksessa ei ole erikseen 

määritelty myyjän vastuuta tavaran purkuun. (ICC 2010, 33; Logistiikkamaaima 2013, 

hakupäivä 18.9.2013.)  
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Ero FCA:n ja CPT:n välillä on siinä, että myyjä tekee kuljetussopimuksen, ja tästä 

syystä rahdinkuljettajan sopimuskumppanina on myyjä. Tämä sopimus kattaa 

kuljetuksen toimituspaikalta määräpaikkaan. Määräpaikkaa ei tule sekoittaa 

toimituspaikkaan. Myyjä ja ostaja voivat kuitenkin sopimuksessa mainita 

toimituspaikan. Toimituspaikan maininta on harvinaista, mutta se osoittaa ostajan 

tietoisuuden omista vastuistaan. (Logistiikkamaailma 2013, hakupäivä 18.9.2013.) 

 

Toimituslauseke CIP eli kuljetus ja vakuutus maksettuina (Carriage and Insurance Paid) 

eroaa CPT:stä vain siinä, että CIP sisältää myyjän hankkiman vakuutuksen kuljetukselle 

siltä varalta, että tavara tuhoutuu tai vahingoittuu kuljetuksen aikana sen ollessa ostajan 

vastuulla (ICC 2010, 41). Myyjän tulee antaa tästä vakuutuksesta näyttö ostajalle. 

Vakuutus on oltava vähintäänkin minimiehdoin, mutta käytännön tilanteissa vakuutus 

otetaan yleensä mahdollisimman laajoin ehdoin. (Logistiikkamaailma 2013, hakupäivä 

3.10.2013.) 

 

DAT eli toimitettuna terminaalissa (Delivered At Terminal) tarkoittaa, että tavara 

toimitetaan ostajan käytettäväksi kuljetusvälineestä purettuna nimettyyn määräpaikkaan 

tai määräsatamaan. Tässä yhteydessä terminaalilla voidaan tarkoittaa avointa tai katettua 

paikkaa, kuten esimerkiksi laituria, varastoa, konttipihaa tai muuta rahtiterminaalia. 

DAT-lauseke kuuluu D-ryhmään. D-ryhmän lausekkeet velvoittavat myyjän vastaavan 

kustannuksista ja riskeistä lähellä ostajaa sijaitsevaan määräpaikkaan. Myyjän 

velvollisuuksiin DAT-lausekkeessa kuuluu maksaa kustannukset ja vastata tavaralle 

koituvat vahingot siihen asti, kunnes myyjä on toimittanut tavaran sovittuun 

terminaaliin. Vientimuodollisuudet kuuluvat myyjän vastuulle. Myyjän vastaa myös 

mahdollisista läpikulkumaiden muodollisuuksista ja niiden kustannuksista. 

Läpikulkumaalla tarkoitetaan kuljetuksen kulkua toisen maan läpi, jotta tavara saavuttaa 

ostajan. Ostajalle vastuu siirtyy siinä vaiheessa, kun myyjä on toimittanut tavaran 

ostajan ja myyjän sopimaan terminaaliin saapuvasta ajoneuvosta purettuna. Ostaja on 

vastuussa riskeistä ja vahingoista vasta siinä vaiheessa, kun se on myyjältä luovutettu ja 

ostajan tehtävä on hoitaa tuontimuodollisuudet. (ICC 2010, 53, 59–64.) 
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Toimituslauseke DAP eli toimitettuna määräpaikalle (Delivered At Place) tarkoittaa 

tavaran toimitusta lähellä ostajaa olevaan määräpaikkaan. Tavara toimitetaan myyjän ja 

ostajan sopimaan paikkaan, esimerkiksi ostajan varastoon. Myyjän vastuu DAP-

toimituslausekkeessa on vastata kustannuksista ja tavaralle aiheutuvista vahingoista 

siihen asti, kun tavara on toimitettu määräpaikkaan. Vientimuodollisuudet kuuluvat 

myyjän vastuulle. Ostajan vastuu on hoitaa kustannukset ja tavaralle aiheutuneet 

vahingot sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut tavaran. Ostajan vastuulla on myös 

hoitaa tavaran tuontimuodollisuudet. DAP on erityisesti EU:n sisäiseen kauppaan 

toimiva toimituslauseke, mikäli myyjä haluaa kantaa kustannukset ja riskit ostajalle asti. 

Toimituslauseke toimii kuitenkin myös hyvin EU:n ulkopuolella käytävään kauppaan, 

koska lauseke edellyttää ostajan hoitavan velvollisuudet ja muodollisuudet omassa 

maassaan. (ICC 2010, 61; Logistiikkamaailma 2013, hakupäivä 3.10.2013.) 

 

DDP tarkoittaa tavaran toimitusta tullattuna (Delivered Duty Paid). DDP kuvaa myyjän 

enimmäisvelvollisuuksia, jolloin myyjä toimittaa tavaran ostajalle määräpaikkaan. 

Molempien osapuolten tulisi määrittää sovittu määräpaikka mahdollisimman tarkasti, 

koska myyjän vastuu riskeistä ja kustannuksista päättyy vasta sovitussa määräpaikassa 

ostajan maassa. Myyjän vastuu DDP:ssä on erittäin suuri. Myyjä vastaa kaikista 

tuontimuodollisuuksista sekä vientimuodollisuuksista. Myyjä on velvollinen 

maksamaan tuotteen rahdin, johon kuuluvat myös purkamiskustannukset saapuvasta 

ajoneuvosta, mikäli osapuolet eivät ole erikseen tavaran purkamisesta sopineet toisin. 

Riski siirtyy myyjältä ostajalle vasta, kun tavara on toimitettu sovittuun 

toimituspaikkaan. Ostaja ei ole myöskään velvollinen maksamaan arvonlisäveroa tai 

muita tuonnin yhteyteen kuuluvia veroja, ellei näistä ole kauppasopimuksessa erikseen 

sovittu. (ICC 2010, 69.) 

 

DDP-lausekkeen käyttöä ei suositella, jos myyjä ei ole kykenevä huolehtimaan kaikista 

tuontimuodollisuuksien kustannuksista ja riskeistä. Näissä tapauksissa suositellaankin 

käyttämään DDP toimituslausekkeen sijasta DAP-lauseketta, joka on muutoin hyvin 

samanlainen, mutta antaa myyjälle helpotusta tuontiin liittyviin kustannuksiin ja 

riskeihin. (ICC 2010, 69.) 
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2.2 Toimituslausekkeen valinta case-yritykselle 

 

Taulukossa 1 on pyritty selkeyttämään vastuut ostajan ja myyjän välillä eri 

toimituslausekkeissa. 

 

Taulukko 1. Vastuiden jakautuminen myyjän ja ostajan välillä (ICC 2010, 15–69) 

 
EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP 

Tavaran Pakkaus OSTAJA MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ 

Lastaus kustannukset OSTAJA MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ 

Sisämaan rahti OSTAJA MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ 

Terminaalin kustannukset OSTAJA OSTAJA MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ 

Vakuutukset OSTAJA OSTAJA OSTAJA MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ 

Lastaus  OSTAJA OSTAJA MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ 

Rahti OSTAJA OSTAJA MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ 

Vienti kustannukset OSTAJA OSTAJA MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ MYYJÄ 

tulli ja verot OSTAJA OSTAJA OSTAJA OSTAJA OSTAJA OSTAJA MYYJÄ 

Kuljetus määräpaikkaan  OSTAJA OSTAJA OSTAJA OSTAJA OSTAJA MYYJÄ MYYJÄ 

 

Taulukosta 1 pystytään hyvin tarkastelemaan eri toimituslausekkeiden vastuiden 

jakautumista. Niin kuin aiemmin tekstissä kävi ilmi, on helppo heti aluksi pois sulkea 

toimituslauseke EXW, koska se ei sovellu ulkomaankauppaan laisinkaan. Toisena, 

voitaisiin sanoa, ääripäänä, on toimituslauseke DDP, jossa kaikki vientiin liittyvät 

vastuut kuuluvat myyjälle. Tästä syystä vientiä aloittavan yrityksen ei suositella 

käyttävän tätä toimituslauseketta. 

 

Yrityksen näkökulmasta parhaita vaihtoehtoja toimituslausekkeeseen jääkin viisi. 

Parhaana vaihtoehtona case-yrityksen kannalta näkisin näistä viidestä vaihtoehdosta 

kaksi toimituslauseketta, FCA:n tai CPT:n. Molemmissa tapauksissa vastuut myyjän ja 

ostajan välillä jakautuvat tasapuolisemmin, kuitenkin myyjää enemmän helpottavin 

vastuin, mikä on vientiä aloittavalle yritykselle mielestäni paras toimintatapa. Aion nyt 

case-yritystä varten verrata tarkemmin FCA- ja CPT-toimituslausekkeen eroja. 

Taulukossa 2 on eritelty toimituslauseke FCA:n myyjän velvollisuudet kohta kohdalta. 

Vertauskohtana FCA-lausekkeelle toimii taulukossa 3 nähtävillä olevat CPT-lausekkeen 

myyjän velvollisuudet. 
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Taulukko 2. FCA – myyjän velvollisuudet (ICC 2010, 24–31) 

FCA - Myyjän velvollisuudet 

Yleiset velvollisuudet 

Myyjä toimittaa ostajalle itse tavaran lisäksi kauppalaskun kauppasopimuksen mukaisesti. 

Lisenssit, luvat, turvallisuusselvitykset ja muut muodollisuudet 

Tarvittaessa myyjän tulee omalla kustannuksellaan hankkia vientilisenssi tai muu virallinen lupa. Myyjän 

tulee myös hoitaa vientiä varten tarpeelliset tullimuodollisuudet. 

Kuljetus- ja vakuutussopimukset 

Myyjällä ei ole velvollisuus solmia kuljetussopimusta. Mikäli kuitenkin, jos ostaja erikseen pyytää 
myyjää tekemään kuljetussopimuksen tai kaupallinen käytäntö kuljetussopimuksen tekemistä edellyttää, 

voi myyjä tehdä sopimuksen kuljetuksesta ostajan vastuulla ja kustannuksella. Tästä myyjä voi kuitenkin 

kieltäytyä, jolloin hänen tulee ilmoittaa asiasta välittömästi ostajalle. 

Vakuutussopimusta myyjä ei ole velvollinen solmimaan, mutta hänen on kuitenkin annettava ostajan 

pyynnöstä vakuutuksen ottamista varten tarvittavat tiedot. 

Toimitus 

Toimitettava tavara tulee toimittaa ostajan nimeämälle kuljettajalle tai muulle henkilölle osapuolten 

sopimassa kohdassa nimetyllä toimituspaikalla sovittuna toimituspäivänä tai – ajanjaksona. Toimitus on 
tapahtunut, kun ostajan järjestämälle kuljetusvälineelle on tavara lastattu. 

Riskien siirtyminen 

Myyjä vastaa kaikista tavaralle aiheutuvista vahingoista siihen asti kun se on ostajan kuljetusvälineelle 

toimitettu. 

Kustannusten jakautuminen 

Myyjä maksaa kaikki aiheutuneet kustannukset siihen asti, kun tavara on toimitettu. Tarvittaessa myyjän 

tulee hoitaa myös tullimuodollisuuksien kustannukset, kuten myös viennistä aiheutuvat tullit, verot ja 

muut maksut. 

Ilmoitus ostajalle 

Myyjän tulee ilmoittaa ostajalle, kun tavara on toimitettu kuljetusvälineelle. Siinä tilanteessa, jos 

toimituksen aikana tapahtuu laiminlyöntejä ostajan puolesta, on myyjä velvollinen ilmoittaa näistä 

ostajalle. 

Toimitusasiakirja 

Myyjän tulee toimittaa ostajalle omalla kustannuksellaan näyttö tavaran toimituksesta. Ostajan pyynnöstä 

myyjän pitää auttaa vastuissa ja kustannuksissa kuljetusasiakirjaa hankittaessa. 

Tarkastaminen: pakkaus - merkintä 

Myyjän tulee maksaa tarkastustoimenpiteiden kustannukset (mm. laaduntarkastus, punnitus), jotka ovat 

tarpeellisia ennen tavaran siirtämistä ostajan vastuiden alle. Myyjän tulee myös vastata viranomaisten 

edellyttämän tarkastuksen kustannuksista ennen kuljetusta. 

Kuljetuksen pakkaaminen tulee myyjän hoitaa omalla kustannuksellaan ja voi tehdä sen kuljetukselle 

edellyttämällään tavalla. Mikäli ostajan taholla kanssa on sovittu erityisestä pakkaustarpeesta, tulee se 

ilmoittaa ennen kauppasopimuksen solmimista. 

Avustaminen ja kustannukset tiedonsaannissa 

Myyjän tulee avustaa ostajaa hankkimaan tarvittavat asiapaperit ja tiedot, joihin kuuluu myös 

turvallisuuteen liittyvät tiedot, jotka ostaja tarvitsee tavaran tuontia varten ja sen kuljetukseen lopulliseen 
määränpäähän. 
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Taulukko 3. CPT – myyjän velvollisuudet (ICC 2010, 34–39) 

CPT-Myyjän velvollisuudet 

Myyjän yleiset velvollisuudet 

Myyjän tulee toimittaa ostajalle tavara ja kauppalasku kauppasopimuksen mukaisesti sekä 

mahdollinen muu näyttö siitä, että toimitus vastaa sopimusta, mikäli kauppasopimuksessa näin on 
edellytetty. 

Lisenssit, luvat, turvallisuusselvitykset ja muut muodollisuudet 

Tarvittaessa myyjän tulee omalla kustannuksellaan hankkia vientilisenssi tai muu virallinen lupa. 

Myyjän tulee myös hoitaa kaikki tullimuodollisuudet, jotka ovat tarpeen tavaran vientiä ja ennen 

toimitusta jonkin maan kautta kuljetusta varten. 

Kuljetus- ja vakuutussopimukset 

Myyjän tulee tehdä/hankkia kuljetussopimus tavaran kuljettamisesta toimituspaikalta nimettyyn 

määräpaikkaan. Kuljetussopimus on tehtävä tavanomaisin ehdoin myyjän kustannuksella ja 

tavanomaista kuljetusreittiä käyttäen. Mikäli määräpaikan tarkkaa paikkaa ei ole sovittu, myyjä voi 

valita nimetyltä määräpaikalta hänelle parhaiten sopivan kohdan. 

Vakuutussopimusta myyjällä ei ole ostajaan nähden velvoitetta solmia. Ostajan pyynnöstä myyjä 

on velvollinen antamaan vakuutuksen ottamista varten tarpeelliset tiedot. 

Toimitus 

Myyjän tulee toimittaa tavara luovuttamalla sen kuljetussopimuksen mukaisesti sopimalleen 

rahdinkuljettajalle sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa. 

Riskin siirtyminen 

Myyjä vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista siihen saakka, kun se on toimitettu 

kuljetussopimuksen mukaan. 

Kustannusten jakautuminen 

Myyjän tulee maksaa kaikki aiheutuneet kustannukset, jotka ovat ilmenneet ennen kuin tavara on 

toimitettu rahdinkuljettajalle määräpaikkaan. Myyjä on myös velvollinen maksamaan rahti ja 

kuljetussopimuksen kustannukset, jotka kohdassa kuljetus- ja vakuutussopimukset on eritelty. 

Tavaran lastaus- ja purkauskustannukset kuuluvat myyjän maksettavaksi sekä kauttakulusta jonkin 

maan kautta aiheutuvat kustannukset kuuluvat myyjän maksettavaksi kuljetussopimuksen 

perusteella. 

Ilmoitus ostajalle 

Myyjän täytyy ilmoittaa ostajalle, kun tavara on toimitettu toimitusvelvollisuuden mukaisesti. 
Myyjän tulee antaa ostajalle tiedot, joita ostaja tarvitsee tavaran tavanomaisia 

vastaanottotoimenpiteitä varten. 

Toimitusasiakirja 

Mikäli käytäntönä on tai jos ostaja niin vaatii, tulee myyjän toimittaa ostajalle omalla 

kustannuksellaan tavanomainen kuljetusasiakirja tai asiakirjat tavaran kuljetuksesta. 

Kuljetusasiakirjan tulee kattaa kauppasopimuksen mukainen tavara ja olla päivätty kuljetukselle 

sovitun ajan kuluessa. Mikäli on sopimuksen mukaista tai tavanomaista, asiakirjan tulee myös 

mahdollistaa ostajalle tavaran haltuunotto nimetyltä määräpaikalta ja antaa ostajalle mahdollisuus 

myydä tavara kuljetuksen aikana siirtämällä asiakirja toiselle ostajalle tai ilmoittamalla siitä 

rahdinkuljettajalle. 

Jos asiakirja on siirtokelpoinen ja se on annettu useana alkuperäiskappaleena, ostajalle tulee antaa 

täydellinen sarja alkuperäiskappaleita. 

Tarkastaminen: pakkaus - merkintä 

Myyjän tulee maksaa tarkastustoimenpiteiden kustannukset (mm. laaduntarkastus, punnitus), jotka 

ovat tarpeellisia ennen tavaran siirtämistä ostajan vastuiden alle. Myyjän tulee myös vastata 

viranomaisten edellyttämän tarkastuksen kustannuksista ennen kuljetusta. 

Kuljetuksen pakkaaminen tulee myyjän hoitaa omalla kustannuksellaan ja voi tehdä sen 

kuljetukselle edellyttämällään tavalla. Mikäli ostajan taholla kanssa on sovittu erityisestä 

pakkaustarpeesta, tulee se ilmoittaa ennen kauppasopimuksen solmimista. 

Avustaminen ja kustannukset tiedonsaannissa 

Myyjän tulee avustaa ostajaa hankkimaan tarvittavat asiapaperit ja tiedot, joihin kuuluu myös 

turvallisuuteen liittyvät tiedot, jotka ostaja tarvitsee tavaran tuontia varten ja sen kuljetukseen 

lopulliseen määränpäähän. 
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Kun lähdetään vertaamaan FCA- ja CPT-lausekkeita, voidaan huomata, että kyseisten 

lausekkeiden sisältämät velvollisuudet ovat monilta osin samanlaisia, kun puhutaan 

myyjän vastuista viennissä. Nyt, kun kuitenkin lähdetään tarkastelemaan taulukkojen 2 

ja 3 erovaisuuksia tarkemmin, saadaan parempi käsitys kyseisistä toimituslausekkeista. 

 

Yleiset velvollisuudet FCA:n ja CPT:n välillä ovat samanlaiset. Kun sitten siirrytään 

tarkastelemaan kohtaa Lisenssit, luvat, turvallisuusselvitykset ja muut muodollisuudet, 

voidaan huomata, että lähtökohtaisesti molempien lausekkeiden velvollisuudet ovat 

samanlaiset, mutta CPT-lauseketta käyttävällä myyjällä on velvollisuus hoitaa 

tullimuodollisuudet myös silloin, mikäli tavara toimitetaan jonkin maan kautta 

kuljetusta varten.  

 

Kuljetussopimusta koskevissa velvollisuuksissa nähdään selvempi ero FCA:n ja CPT:n 

välillä. Sääntönä voidaan pitää, että FCA:ta käyttävän myyjän ei tarvitse 

kuljetussopimusta tehdä (taulukko 2). Velvoite kuitenkin koskee myyjää, joka käyttää 

CPT-lauseketta. Tämän lausekkeen mukaan myyjän tulee tehdä kuljetussopimus 

toimipaikalta nimettyyn määräpaikkaan. Siinä tapauksessa, jos kauppasopimuksessa ei 

ole merkitty tarkennettua sijaintia määräpaikalla voi myyjä toimittaa tavaran itselleen 

parhaaksi kokemaansa paikkaan. Vakuutussopimuksen velvollisuudet ovat taulukoissa 2 

ja 3 määritelty samalla tavalla, eli kummallakaan toimituslausekkeella myyjä ei ole 

velvollinen tekemään vakuutussopimusta, mutta hänen tulee kuitenkin antaa ostajalle 

tarvittavat tiedot vakuutuksen ottamista varten. 

 

Niin kuin taulukoista 2 ja 3 voidaan nähdä, ovat toimituksen velvollisuudet samat niin 

FCA-lausekkeessa kuin CPT-lausekkeessakin. Ainoa eroavaisuus on, että FCA:n 

mukaan tavara noudetaan myyjän toimitiloista, kun taas CPT:n mukaan tavara tulee 

toimittaa nimettyyn määräpaikkaan sovitulle rahdinkuljettajalle. Riskin siirtyminenkin 

on sama molemmissa toimituslausekkeissa eli riski siirtyy ostajalle siinä vaiheessa, kun 

tavara on ostajan kuljetusvälineelle toimitettu. 

 

 Siirtyessämme tarkastelemaan kustannusten jakautumisen eroja on lähtökohtana 

molemmissa toimituslausekkeissa se, että myyjä on velvollinen maksamaan kaikki 
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kustannukset siihen asti, kun tavara on toimitettu. Lisäksi myyjä on myös velvollinen 

hoitamaan tullimuodollisuuksien kustannukset sekä viennistä aiheutuvat tullit, verot ja 

muut maksut. Lisäksi CPT-lausekkeella myyjä on velvollinen maksamaan tavaran 

lastaus- ja purkauskustannukset sekä kauttakulusta aiheutuneet kustannukset. CPT:ssä 

myyjä maksaa myös kuljetussopimuksen kustannukset. 

 

Ilmoittaminen ostajalle näissä kahdessa toimituslausekkeessa eroaa siten, että FCA:ssa 

myyjän tulee ilmoittaa ostajalle siinä vaiheessa, kun tavara on kuljetusvälineelle 

toimitettu sekä silloin, jos ostajan puolesta on sattunut laiminlyöntejä toimituksen 

aikana. CPT:ssä ilmoitusvelvollisuus menee pidemmälle, ja FCA:ssa olevien 

ilmoitusvelvollisuuksien lisäksi tulee myyjän ilmoittaa ostajalle tiedot, joita ostaja 

tarvitsee tavanomaisia vastaanottotoimenpiteitä varten. 

 

Toimitusasiakirjan vastuut ovat samankaltaisia molemmissa lausekkeissa. FCA-

lausekkeessa myyjän vastuuna on toimittaa omalla kustannuksella ostajalle näyttö 

tavaran toimituksesta. CPT lausekkeessa on myös tämä sama velvoite. Mikäli asiakirja 

on annettu useana alkuperäiskappaleena, tulee ostajalle luovuttaa täydellinen sarja 

alkuperäiskappaleita. 

 

Tavaran pakkaus ja merkintävelvollisuudet ovat identtiset sekä FCA-lausekkeessa että 

CPT-lausekkeessa. Myyjä on siis vastuussa tavaran oikeanlaisesta pakkauksesta sekä 

velvoitettu hoitamaan viranomaisten määräämät velvoitteet ennen kuljetusta. 

Avustaminen ja kustannukset tiedonsaannissa ovat myös samat. Myyjä on velvollinen 

avustamaan ostajaa tarvittavien asiapaperien hankinnassa. Molemmat yllä olevista 

toimituslauseista ovat mielestäni hyviä viennin aloittamista suunnittelevalle yritykselle 

sen takia, että vastuut eivät ole niin suuria eivätkä käsitä liian suurta osaa 

logistiikkaketjusta, mikä vähentää mahdollisten virheiden määrää virallisten papereiden 

hankinnassa. 
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3 MAKSUEHDOT 

 

Myyjän ja ostajan tavoitteet kauppahinnan suorituksesta saattavat poiketa toisistaan 

suuresti. Ostajan tärkeimpänä motivoijana on saada maksusuoritustaan vastaan tavara 

sopimuksen mukaisesti ja myyjän intressinä on saada kauppahinta ostajalta varmasti 

sovitussa aikataulussa ja mahdollisimman pienin kustannuksin. Myyjän ja ostajan 

tavoitteiden yhdistäminen saattaakin olla haastavaa, minkä takia on hyvä määrittää 

kauppasopimuksessa tarkkaan, minkälaista maksutapaa kannattaa käyttää. (Pirnes & 

Kukkola 2002, 160.) 

 

Kansainvälisessä kaupassa käytettävät maksutavat ovat 

 

- ulkomaanperittävä eli dokumenttimaksutapa 

- avoin tililuotto 

- remburssikauppa. 

 

Maksutapaa valittaessa myyjän ja ostajan yhteistyössä on otettava huomioon 

esimerkiksi, ovatko myyjä ja ostaja ennestään tuttuja, missä päin maailmaa ostaja toimii 

ja onko ostava yritys luotettava ja millainen on sen taloudellinen tila. Esimerkkikohdilla 

on suuri merkitys siihen, minkälaista maksutapaa myyjän kannattaa 

kauppasopimuksessa käyttää. (Logistiikkamaailma 2014, hakupäivä 21.1.2014.) 

 

3.1 Ulkomaan perittävä eli dokumenttimaksutapa 

 

Dokumenttimaksutavalla, jota kutsutaan myös lyhyesti perittäväksi, tarkoitetaan 

maksutapaa, jossa myyjä pyytää pankkiaan lähettämään vietävään tavaraan liittyvät 

asiakirjat perittäväksi ostajan pankkiin, mistä ne luovutetaan ostajalle vasta, kun tämä 

on suorittanut käteismaksun tai vekselin (Pirnes & Kukkola, 2002, 161). Vekselillä 

tarkoitetaan myyjän ostajaan kohdistamaa maksukehotusta (Aurejärvi, 1979, 108). 

 

Dokumenttimaksutavassa voidaan käyttää kahdenlaista maksuehtoa asiakirjojen 

luovutuksessa. Yksi maksutapalausekelyhenne on D/P = Documents against Payment, 
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joka tarkoittaa, että tavaran asiakirjat luovutetaan maksua vastaan. Toinen 

maksutapalausekelyhenne, D/A = Documents against acceptance, tarkoittaa perittävää, 

jolloin maksaja eli ostaja saa asiakirjat haltuunsa hyväksymällä asiakirjojen mukana 

tulleen vekselin. (Pasanen, 2005, 206.) 

 

3.2 Avoin tililuotto 

 

Avoin tililuotto eli Open Account tarkoittaa sitä, että myyjä lähettää tavaran ennen 

maksun saamista ostajalta. Tässä maksutavassa on myyjällä suurimmat riskit, koska 

myyjä antaa tavaran ostajalle ja samalla myös maksuaikaa, joka on yleisesti 30–90 

päivää sopimusehdoista riippuen. Avoimessa tililuotossa myyjän tulee varmistaa, että 

ostaja on varmasti luotettava, ettei myyntihinta jää rahaongelmien takia saamatta. 

(International Trade Administration 2008, hakupäivä 21.1.2014.)  

 

Avoin tililuotto sisältää kaksi erityyppistä maksutapaa, sekin ja maksumääräyksen.  

Sekki on haastava tapa kauppahinnan maksulle. Siihen kuuluu paljon riskejä, kuten 

kateriski, katoamisvaara sekä väärennökset. Kuitenkin niissä tapauksissa, kun laskuissa 

yhteys- tai tilitiedot ovat puutteellisia eikä näin ollen maksumääräystä voida käyttää 

maksutapana, turvaudutaan sekkiin. Sekin käyttö on kuitenkin myyjälle varsin kallis ja 

hidas tapa. Sekkiä ei suositella käytettävän maiden rajojen ylittävissä 

maksutapahtumissa. Sekin lunastus ja turvallisuus ovat aina kyseenalaisia. Nykyisiin 

maksutapoihin verrattuna sekin käyttö on tästä ajasta jälkeenjäänyttä.  (Pirnes & 

Kukkola 2002, 161; Pasanen 2005, 204.) 

 

Maksumääräys on erittäin nopea ja vaivaton tapa hoitaa maksu silloin, kun myyjän ja 

ostajan välillä on hyvä luottamus ja kauppahinnan maksulle on tehty vakuus tai 

vientitakuu (Pirnes & Kukkola, 2002, 160). Maksumääräys vastaa kotimaista tilisiirtoa, 

koska se tapahtuu pankkien tietoverkkojen avulla. Ostaja antaa pankilleen 

toimeksiannon välittää maksu myyjälle. Maksumääräyksen sujuvuuden varmistamiseksi 

tulee myyjän merkitä laskuun tarkat kansainväliset pankkiyhteystiedot, kuten IBAN-

tilinumero. (Selin 2004, 145.) 
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3.3 Remburssi 

 

Maksutapana remburssi on ulkomaankaupan maksutapa, jossa ostajan pankki sitoutuu 

maksamaan myyjälle kauppahinnan, kun myyjä on esittänyt pankille remburssin ehtojen 

mukaiset tavaran toimituksen osoittavat asiakirjat ja täytettyä muutenkin remburssin 

ehdot. On siis erittäin tärkeää, että remburssin tarkat ehdot ovat myyjän ja ostajan välillä 

sovittuna kauppasopimuksessa. (Suomalais-Venäläinen kauppakamari 2011, 192.)  

 

Remburssia voidaan sanoa ulkomaankaupan kehittyneimmäksi maksutavaksi, koska 

siinä turvataan parhaiten myyjän ja ostajan edut. Remburssi maksutapana on hyvä 

silloin, kun kaupan osapuolet eivät tunne toisiaan, halutaan poistaa kaupalliset ja 

poliittiset riskit, osapuolet ovat maantieteellisesti kaukana toisistaan tai kun ostajan 

näkökulmasta myyjän toimituskykyyn liittyy epävarmuustekijöitä. (Pirnes & Kukkola, 

2002, 164.)  

 

Remburssimenettely ei kuitenkaan ota mitään kantaa siihen, mitä vientitavara sisältää. 

Tämä antaa heikon turvan ostajan kannalta, koska lähetyksen sisällön oikeudellisuus on 

hoidettava muuta kautta. Tavaran sisällön varmistumiseen ainut tapa on käyttää 

kansainvälistä tavarantarkastuspalvelua. (Kananen 2009, 70–71.) Tällaisena 

tavarantarkastus osana voidaan pitää GOST R-vastaavuussertifikaattia, jonka avulla 

myyjä pystyy näyttämään tavaran oikeellisuuden ostajalle (Markinvest Oy 2014, 

hakupäivä 6.2.2014).  Tästä huolimatta useimmat vientiyritykset ovat riskipolitiikassaan 

päätyneet siihen, että vahvistettu remburssi on ainoa hyväksyttävä maksutapa tiettyihin 

maihin suuntautuvassa viennissään (Pohjola Pankki Oy 2011, hakupäivä 27.1.2014).  

 

Remburssimenettelyn käynnistää aina ostaja. Mikäli ostaja saa remburssin pankistaan, 

kertoo se myös ostajan hyvästä maksukyvystä, jota myyjän osalta voidaan pitää niin 

sanotusti takuuna siitä, että maksun saaminen ei viivästy tai ettei sitä ostaja pysty 

maksamaan laisinkaan. (Kananen 2009, 70–72.) Kuviossa 1 on esitelty 

remburssikäsittelyn perustapahtumat selityksillä. 
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                Kauppasopimus 

     

                                   

         3) 5) 

7)    1)     

                                                         4) 

     

    6) 

            2) 

Kuvio 1. Remburssimaksamisen perustapahtumat (Pirnes & Kukkola 2002, 165) 

 

Kuviossa 1 lähdetään liikkeelle siitä, että myyjä ja ostaja ovat tehneet 

kauppasopimuksen, jossa tulee esiin remburssin ehdot. Tämän jälkeen remburssin 

perustapahtumat menevät seuraavasti: 

 

1) Ostaja antaa toimeksiannon avaajapankille eli ostajan pankille. Toimeksianto 

tapahtuu yksityiskohtaisesti täytetyn remburssihakemuksen muodossa. 

2) Ostajan pankki ilmoittaa remburssiehdot välittäjäpankille eli myyjän pankille. 

3) Myyjän pankki ilmoittaa myyjälle remburssin ehdot lähettämällä myyjälle 

remburssikirjeen eli pankki ilmoittaa myyjälle, että remburssi on ostajan taholta 

avattu. 

4) Tässä vaiheessa myyjä on toimittanut tai laivannut tavaran, josta hän lähettää 

myyjän pankille toimitus- tai laivausasiakirjat.  

5) Myyjän pankki hyväksyy asiapaperit, mikäli ne ovat remburssiohjeiden 

mukaiset. Myyjä saa suorituksen pankkinsa antamien ohjeiden tai valtuutuksien 

mukaisesti. 

6) Myyjän pankki lähettää asiapaperit ostajan pankille. 

7) Ostajan pankki lähettää asiapaperit ostajalle, kun se on ensin hyväksyttänyt 

asiakirjat ja todentanut, että ne asiakirjat ovat remburssiehtojen mukaiset. Ostaja 

saa näillä asiakirjoilla lunastettua tavaran rahdinkuljettajalta. (Pirnes & Kukkola 

2002, 165; Pasanen 2005, 212–213.) 

OSTAJA 

OSTAJAN 

PANKKI 

MYYJÄN 

PANKKI 

MYYJÄ 



22 

 

3.3.1 Remburssin avauksen vaatimukset 

 

Remburssin avaamisessa tulee ottaa huomioon tietyt vähimmäisvaatimukset, joiden 

avulla pystytään toteuttamaan remburssimenettely riskittömästi, yksiselitteisesti, ilman 

muutoksia ja korjauksia. Vähimmäisvaatimuksena ovat  

 

- maksuajankohta, jonka avulla pystytään tarkentamaan onko kyseessä 

käteisremburssi vai aikaremburssi  

- voimassaoloaika ja -paikka, tällä vaatimuksella pyritään antamaan myyjälle 

riittävä aika tavaran toimitukselle, sekä tarvittavien asiapapereitten 

hankkimiseen 

- viimeinen laivauspäivä ja esitysaika, jolla taataan myyjälle tarpeeksi aikaa 

tavaran lähettämiseen. Tämä kohta sopimuksessa vaatii, että tavaran tulee olla 

laivattuna viimeisenä laivauspäivänä tai sitä ennen  

- ostaja ja myyjä -kohdassa korostuu se, kuinka tärkeä on laittaa ostajan nimi ja 

toimitusosoite täysin oikein 

- remburssimäärä tarkoittaa remburssin määrää (kauppahintaa) sovittuna 

valuuttana. Tämä summa ilmoitetaan Iso standardin mukaisella maakohtaisella 

kolmikirjaimisella valuuttakoodilla, joka muodostuu maatunnuksesta ja maassa 

käytettävän valuutan tunnuksesta 

- laivaustiedot eli onko osatoimitus sallittu vai ei. Osatoimitusehtoa suositellaan, 

koska se antaa joustoa toimitukseen. Mikäli osatoimituksia ei sallita, on 

remburssin määrä käytettävä kokonaisuudessaan yhdellä kerralla 

- tavara ja tavarakuvaus, jossa ilmoitetaan tavaran sisältö ja määrä riittävällä 

tarkkuudella. Tavaranimikkeen on vastattava toimitusta, sillä tulkinnanvaraa ei 

ilmoituksessa hyväksytä 

- vaadittavat asiakirjat, joiden määrä tulee olla harkittu, koska mikäli vaadittavia 

dokumentteja on paljon, se kasvattaa aina riskiä siitä, että jokin ei täsmää, jolloin 

koko remburssiprosessi pysähtyy. Ostajan tulee tässä myös huomioida, että 
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hänen asettamansa asiakirjavaateet eivät ole kohtuuttomat, jotta myyjä pystyy 

hankkimaan tarvittavat asiakirjat vaaditussa ajassa 

- remburssin tyyppi tulee kauppasopimukseen yksilöidä eli sanoa se, onko 

kyseessä peruuttamaton vai peruutettavissa oleva remburssi ja otettava myös 

laskuun remburssityypin tarkennus. (Kananen 2009, 76–77; ISO, hakupäivä 

3.2.2014.)  

 

3.3.2 Remburssi tyypit 

 

Remburssi voidaan jakaa erityyppisiin rembursseihin. Remburssi voi olla joko 

peruuttamaton (irrevocable) tai peruutettavissa oleva (revocable), mutta käytännössä 

kaikki remburssit ovat peruuttamattomia, koska tällöin tarvitaan lupa muutoksiin sekä 

myyjältä että ostajalta. Peruutettavissa oleva remburssi antaa ostajalle oikeuden muuttaa 

remburssiehtoja remburssin voimassaoloaikana ilman, että hän kuulee myyjää. Tämän 

vuoksi on kuviossa 2 otettu tarkasteluun vain peruuttamaton remburssi ja sen alla 

toimivat erilaiset remburssit. (Helppi & Paloheimo 2005, 120.) 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Kuvio 2. Erilaiset remburssityylit (Helppi & Paloheimo 2005, 121) 

Peruuttamattomaan remburssiin voidaan lisätä perään vahvistettu remburssi (confirmed, 

irrevocable letter of credit). Tällaisessa vahvistetussa remburssissa myös myyjän pankki 

ottaa vastuun kauppahinnan maksamisesta ostaja pankin kanssa. Vahvistettu remburssi 
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on myyjän kannalta paras vaihtoehto viennissä, koska ongelmatilanteissa myyjä pystyy 

toimimaan suoraan oman pankkinsa kanssa ja näin saamaan maksun pankkinsa kautta. 

Myyjän pankki ottaa siis vastuun ostajan pankista ja maasta, ja suorittaa maksun 

myyjälle, kun tämä on toimittanut remburssiin liittyvät asiakirjat. Tämän 

mahdollisuuden ansiosta pystyy myyjä välttymään ostajamaan pankin mahdollisilta 

ongelmilta remburssimenettelyssä sekä maksuissa. Vahvistettua remburssia pidetään 

turvallisimpana vaihtoehtona myyjän kannalta ja tästä syystä se on käytetyin remburssin 

muoto. (Helppi & Paloheimo 2005, 119; Kananen 2009, 79.) 

 

Vahvistamattomassa remburssissa myyjänpankki ei sitoudu maksun suorittamiseen 

myyjälle vaan se ainoastaan sitoutuu välittämään ostajan pankilta saadun 

kauppasumman. Vahvistamaton remburssi on siis vain ostajan pankin sitoumus 

maksusta. Tietyissä maissa ei ole mahdollista käyttää vahvistettua remburssia, koska 

maan valtiovalta katsoo tämän kyseenalaistavan maansa pankkien luotettavuuden. 

Näissä tapauksissa tulee myyjän varmistua pankkinsa kanssa ostajamaan pankin 

luotettavuudesta. (Helppi & Paloheimo 2005, 119; Kananen 2009, 79.) 

 

Käteisremburssia kutsutaan myös avistaremburssiksi. Käteisremburssissa myyjän 

pankki maksaa kauppasumman myyjälle, kun myyjä on esittänyt remburssin vaatimat 

asiakirjat ja ostaja on hyväksynyt ne. Mikäli remburssi on vahvistettu myyjän pankin 

osalta, on myyjän pankki velvollinen maksamaan kauppasumman heti myyjälle, kun se 

on tarkistanut, että asiakirjat ovat remburssin ehtojen mukaiset. Aikaremburssi tulee 

silloin, kun myyjä ja ostaja ovat kauppasopimuksessa sopineet maksuajasta – tällöin 

ostaja maksaa kauppahinnan sovittuna eräpäivänä. Toisinaan aikaremburssin yhteyteen 

sovitaan myös vekseli, joka erääntyy sovittuna päivänä. Tyypillisiä maksuaikoja 

aikaremburssissa voivat olla esimerkiksi 30, 40 tai 90 päivän netto. Myyjä voi myös 

pyytää pankkiaan diskonttaamaan eli laskemaan tulevan summan nykyarvon 

vahvistetun aikaremburssin, jolloin myyjä saa käyttöönsä kauppasumman ennen 

erääntymistä. Tällöin myyjä saa suojan valuutta- ja korkoriskeiltä, koska myyjä saa 

summan pankiltaan eikä joudu odottamaan sitä eräpäivään saakka. (Selin 2004, 148; 

Helppi & Paloheimo 2005, 118.) 
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Uudistuvaa remburssia käytetään silloin, kun myyjällä on säännöllistä vientitoimintaa 

ostajan kanssa. Tällöin pystytään välttymään uuden remburssin avaamisesta koituvista 

kustannuksista. Remburssi voi olla uusiutuva summan sekä voimassaoloajan suhteen. 

Uudistuvassa remburssissa määritellään hyvin tarkasti sen kesto, arvo ja muut ehdot, 

jottei pankki joudu kantamaan liian suurta vastuuta. (Helppi & Paloheimo 2005, 120; 

Kananen 2009, 82.) 

 

Siirrettävää remburssia käytetään siinä tilanteessa, kun myyjä ei ole lopullinen 

tavarantoimittaja. Tällöin myyjä voi pyytää pankkiaan siirtämään remburssin 

esimerkiksi alihankkijansa käyttöön. Jos kauppa ketjuuntuu usein, eli mukana on 

välittäjiä eri vaiheissa, remburssikulun helpottamiseksi voidaan käyttää siirrettävää 

remburssia. Esimerkiksi myyjä voi toimia välittäjänä kaupassa, mutta pystyy kuitenkin 

salaamaan ulkomaiselta asiakkaaltaan alkuperäisen toimittajan. Tällainen remburssin 

siirtäminen voidaan remburssisäännösten mukaan tehdä vain kerran, mutta siirrettävä 

remburssi voidaan jakaa myös osittain esimerkiksi myyjän alihankkijalle. 

Siirtämismenettely on kuitenkin kallis, koska pankki veloittaa maksun jokaisesta 

osatoimituksesta. (Helppi & Paloheimo 2005, 120; Kananen 2009, 80–81.) 

 

Standby-remburssiin on liitetty pankkitakaus. Tämä on remburssin ja takauksen 

yhdistelmä. Pankkitakauksessa avaajapankki takaa maksun myyjälle sovittuja 

asiakirjoja vastaan. Esimerkkinä näistä asiakirjoista on remburssin toimeksiantajan eli 

ostajan laiminlyönneistä näyttöä antava asiakirja. (Helppi & Paloheimo 2005, 120; 

Kananen 2009, 82.) 

 

3.4 Case-yritykselle suositeltava maksutapa 

 

Suositeltavimmat maksutavat Venäjän vientiä suunnittelevalle yritykselle ovat 

remburssin eri muodot, koska remburssin takana toimii pankki, jonka ansiosta myyjä ja 

ostaja pystyvät varmistamaan, ettei kaupan rahoituksessa tule ongelmia. Koska viennin 

lähtökohtana case-yritykselle on solmia kauppasopimus uuden asiakkaan kanssa, 

myyjän on hyvä minimoida mahdolliset riskitekijät, jonka takia esimerkiksi avoin 

tililuotto ei tässä tapauksessa ole myyjälle oikea vaihtoehto.  
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Parhaiten molempien kaupan osapuolten asiaa ajaa käteisremburssi, jolloin 

kauppasumma maksetaan pankin osalta myyjälle, kun ostaja on tarkistanut ja 

hyväksynyt tavaraan liittyvät asiakirjat. Toinen mahdollinen vaihtoehto yritykselle on 

maksuajallinen remburssi eli aikaremburssi, jossa annetaan ostajalle maksuaika, mutta 

joka muuten toimii samoilla periaatteilla kuin käteisremburssi. Molemmat vaihtoehdot 

yrityksen kannalta ovat hyviä. Molemmissa tapauksissa, kun tarpeelliset dokumentit on 

ostajalle lähetetty ja oikeiksi todettu, onnistuu yritysten välinen rahansiirto kivuttomasti 

ilman ongelmia.  

 

Mikäli myyjä kokee, että maksusumma on tultava mahdollisimman nopealla 

aikataululla, käteisremburssi on silloin paras vaihtoehto. Yritysten välisessä 

kaupanteossa on kuitenkin yleistä, että ostajalle annetaan mahdollisuus maksuaikaan. 

Tämä kaikki tietenkin riippuu kauppasopimuksessa sovituista kohdista. Case-yrityksen 

tuleekin ottaa hyvin selvää ostajan maksukyvystä ja konsultoida myös pankkia, joka 

yrityksen remburssin käsittelee. 
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4 TULLI 

 

Suomen tulli on yli 200 vuotta vanha. Tulli on toiminut sekä Ruotsin että Venäjän 

vallan alla ja tarkan toimintamallinsa ansiosta se on hyvin sopeutunut kaikkiin 

muutoksiin, kuten Suomen itsenäistymisen aikana vuonna 1917. Suomen liittyminen 

Euroopan Unioniin 1990-luvulla ei aiheuttanut tullille suuria sopeutumisongelmia. 

Tullin tehtävänä ulkomaakaupassa on pitää huoli, että vienti ja tuonti tavara liikkuu 

kontrolloidusti ja noudattaa Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimuksia. (Tullin 

historiaa 2012, hakupäivä 30.10.2014; Tullin tehtävät 2014, hakupäivä 30.10.2014.) 

 

Venäjän ja Suomen välinen raja on 1 326 km pitkä ja rajalla on useita ylityspaikkoja. 

Eniten raskaanliikenteen vientiä ja tuontia on Vaalimaan rajanylityspaikassa, jossa 

vuonna 2013 tuonti ja vientiliikennettä oli yhteensä yli 330 000 ajoneuvon verran. 

Koska puhutaan suurista ajoneuvojen määristä, nostaa tämä näkyvästi myös esiin rajan 

liikkuvuuden hitauden. Puutteelliset asiakirjat niin viennissä kuin tuonnissa hidastavat 

tullin toimintaa ja näin syntyy paljon puhuttuja rekkajonoja, joista myös koituvat suuret 

kustannukset yrityksille, koska tavaran perille saapuminen saattaa viivästyä 

huomattavasti. (Ely-keskus 2013, hakupäivä 10.4.2014; Tulli tilastojulkaisut 2014, 

hakupäivä 30.10.2014.) 

 

Metallituotteiden viennin osuus maailmanlaajuisesti vuonna 2013 oli 31,5 %. Tähän 

kuuluu metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet, joiden osuus oli 17,6 

miljardia euroa (Taskutilasto 2013, hakupäivä 21.5.2014). Venäjälle vietävien 

metallituotteiden osuus tästä oli 4,9 miljardia euroa vuonna 2013 (Tulli tiedotteet 2013, 

hakupäivä 21.5.2014). Tästä voimmekin nähdä, että venäjä on edelleen erittäin tärkeä 

kauppakumppani myös metallialalla, sillä Venäjälle vietävän metallitavaran osuus on 

lähes kolmannes koko viennistä. 

 

Suurimman haasteen Venäjän vientiin tuo tullin tiheään tahtiin muuttuvat vaatimukset 

ja dokumentit. Tullin tehtävänä on kontrolloida vienti- ja tuontiliikennettä ja tavoitteena 

on, että EU:n ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia noudatetaan tulliselvityksessä. 

(Tulli 2014, hakupäivä 10.4.2014.) 
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Kun tavaraa viedään EU:n ulkopuolelle, tulee viejällä eli tässä tapauksessa myyjällä, 

olla tullille tehtynä sähköinen ilmoitus tullattavasta tavarasta. Tulli on selkeyttänyt tulli-

ilmoituksen tekemistä siirtymällä verkossa tehtävään vienti-ilmoitukseen.  Netti-

ilmoituksessa tulee näkyä toimittajan eli myyjän tiedot, tulliselvitettävän erän tiedot, 

kuljetustiedot sekä tavaraerän tiedot eli mitä ollaan viemässä. Ostajan tiedot tulee myös 

ilmoittaa vientilomakkeeseen. (Tulli 2014, hakupäivä 10.4.2014.) 

 

4.1 Vaadittavat dokumentit ja sertifikaatit 

 

Usein Venäjän rajaa ylitettäessä ongelmaksi muodostuu asiakirjojen puutteellisuus, joka 

saattaa viivästyttää kuljetusta päivistä jopa viikkoihin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää 

olla selvillä vaadittavista asiakirjoista. Ensimmäisenä on tavaran kauppalasku, jonka 

tulee sisältää seuraavat tiedot:  

 

- ostajan sekä myyjän tiedot 

- kauppalaskun asettamispäivä, numero sekä tilausnumero 

- kollien eli kuljetusyksikköjen kappalemäärä, laji, bruttopaino, merkki ja numero 

- tavaran kauppanimike, määrä sekä hinta 

- hintatiedot ja valuuttalaji tavaralajeittain sekä koko erän loppusumma 

- mahdollisten alennusten määrä ja peruste sekä maksuehdot 

- toimitus ja maksuehdot 

- tavaran alkuperämaa 

- kuljetusreitti ja -väline. 

 

Kauppalaskun lisäksi tulee myös vaadittavien tietojen mukana olla alkuperätodistus, 

joka sisältää suosituimmuuskohteluperiaatteen, joka tarkoittaa, että WTO:n jäsenmaihin 

kuuluvien yritysten tuotteille ei saa antaa vähemmän suotuisaa kohtelua muihin WTO-

maiden samankaltaisiin tuotteisiin verrattaessa. Alkuperätodistuksessa on myös 

Kauppakamarin myöntämä tai vahvistama e-vientiasiakirja, jolla voidaan hankkia 

vahvistus alkuperäistodistukselle. Vietävälle tavaralle tulee olla tullissa mukana 

kauppasopimus sekä rahtikirja. (Ely-keskus 2013, hakupäivä 10.4.2014; SVKK, 

hakupäivä 21.5.2014.) 
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Sertifikaattien tarkoituksena on ylläpitää vientitavaran laatua, jolloin pystytään 

välttämään huonolaatuisen tavaran vientiä ja näin ylläpitämään kuluttajan oikeuksia. 

Tuotteen tulee siis vastata sille asetettuja vaatimuksia, joita noudatetaan Venäjällä 

tuotetuissa sekä Venäjälle tuoduissa tavaroissa. (GOST-R, hakupäivä 7.5.2014.) 

 

Venäjälle vietävillä tavaroilla tulee olla GOST-R -sertifikaatti, joka on pakollinen 

kaikille vientituotteille. GOST-R -sertifikaatilla varmistetaan että tavara vastaa kaikkiin 

Venäjällä asetettuihin laatu ja turvallisuus vaatimuksiin. GOST-R tarvitaan, jotta tavara 

pystytään viemään Venäjälle ja tämä sertifikaatti mahdollistaa siten myös tavaran 

käyttämisen Venäjän markkinoilla. Venäläiset yritykset sekä organisaatiot eivät voi 

hyödyntää tavaraa, jolla ei GOST-R -sertifikaattia ole.  (Intergost 2014, hakupäivä 

7.5.2014; GOST-R, hakupäivä 7.5.2014.) 

 

4.2 Case-yrityksen haasteet rajalla 

 

Yrityksellä tulee olla kaikki tullin vaatimat asiakirjat kunnossa, jotta tavara saadaan 

vietyä rajan yli. Näihin asiakirjoihin kuuluu tullille tehty sähköinen ilmoitus, 

kauppalasku, alkuperäistodistus, kauppasopimus sekä rahtikirja. Tämä saattaa tuottaa 

ongelmia, koska bumerangina takaisin tulevat väärin tai huonosti täytetyt paperit ovat 

erittäin yleisiä. Tällainen huolimattomuus saattaa johtaa tavaran seisottamiseen rajalla 

pitkiäkin aikoja, joka vaikuttaa negatiivisesti asiakastyytyväisyyteen sekä tietysti 

aiheuttaa kustannuksia myös myyjälle.  

 

Kun case-yritys on varmistanut dokumenttipuolen olevan kunnossa, on erittäin tärkeää, 

että vietävällä tavaralla on olemassa GOST-R -sertifikaatti, koska sen puuttuminen estää 

tavaran viemisen Venäjälle. Tällä sertifikaatilla pystytään varmistamaan se, että tavara 

on kaikkien Venäjän vaatimusten mukainen ja tavara pääsee hyväksytysti Venäjän 

valtion sisälle.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Euroopan ja Venäjän välinen yhteistyö on vuonna 2014 rakoillut eri maiden välisten 

kriisien vuoksi. Tilanne on vaikuttanut myös tuotteiden vientiin Venäjälle rajoittavasti, 

sillä toivotut Venäjän WTO-jäsenyyden mukanaan tuomat helpotukset ovat kriisin 

vuoksi jääneet tulematta voimaan. Kiristyneen tilanteen toivotaan kuitenkin laukeavan 

pian, jolloin Venäjän kaaosmainen tuonti- ja vientipolitiikka selkeytyy.  

 

Nykytilanteessa vienti Venäjän markkinoille ei ole kovin järkevää ilman, että taustalla 

on pitkäaikainen yhteistyö ja luottamus yritysten välillä. Tutkimuksen perusteella 

vientiä suunniteltaessa korostuu myös toimituslausekkeen ja maksutavan valinta. 

Toimituslauseke määrittelee kaupan osapuolten vastuut ja tutkimuksen mukaan 

pienimmän riskin myyjälle takaavat FCA- ja CPT-lausekkeet. Selkeästi 

toimituslausekkeen mukaan määritellyt vastuut ehkäisevät riitatilanteita. Tutkimuksessa 

käsitellyistä maksutavoista remburssin eri muodot ovat suositeltavimpia, koska 

remburssissa maksu tapahtuu yritysten pankkien välillä, jolloin maksutapahtuma on 

turvattu. Tutkimuksen mukaan myyjän kannalta parhaat vaihtoehdot 

remburssimuodoista ovat käteisremburssi tai maksuajallinen aikaremburssi. 

Tutkimuksessa korostui myös tullin osuus Venäjän viennissä. Yrityksen on kiinnitettävä 

huomiota tullin vaatimien asiakirjojen oikeellisuuteen välttääkseen viivytyksiä rajalla. 

Venäjän valtio vaatii tuotteilta myös laadunvalvontaan liittyvän GOST-R -sertifikaatin, 

jota ilman tavara ei voi ylittää rajaa. 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli minulle erittäin haastava prosessi. Tutkimusmateriaalia 

löytyi paljon, mutta aineistot olivat osittain hankalasti ymmärrettäviä ja vaatikin paljon 

aikaa sisäistää työssä käytetty materiaali. Opinnäytetyötä tehdessäni törmäsin moniin 

uusiin termeihin, joita tutkiessani opin työni aiheesta laajemmin. Työni antaa case-

yritykselle ratkaisuja rajalla kohdattaviin ongelmiin ja tutkimuksesta koen olevan 

hyötyä myös niille, jotka ovat tekemisissä Venäjän vientiin liittyvien asioiden kanssa 

opiskelun tai yritystoiminnan myötä. Vientiin liittyvää termistöä sain työssäni avattua 

aiheeseen perehtymättömällekin yleisölle. Toivon tutkimuksesta olevan hyötyä case-

yritykselle Venäjän viennin aloittamisessa kauppatilanteen parannuttua maiden välillä.  
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