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1 JOHDANTO 

Suomalaiset hakevat autoja ulkomailta muun muassa edullisempien hintojen 

ja laajempien valikoimien takia. Suurin osa tuontiautoista tulee Saksasta, 

missä on isot automarkkinat (Pietarinen 2014). Auton tuominen vaatii kuiten-

kin jonkin verran aiheeseen perehtymistä ja vaivannäköä, sillä prosessi ei ole 

aivan yksinkertainen, varsinkaan jos auto tuodaan EU-alueen ulkopuolelta. 

Kokonaiskustannukset pitäisi myös osata arvioida. 

Tämän työn aiheena on auton maahantuonti Etelä-Koreasta. International Or-

ganization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) ylläpitää autojen tuotantoti-

lastoja, ja OICA:n tilastojen mukaan vuoden 2015 toisella neljänneksellä 

Etelä-Koreassa valmistettiin autoja viidenneksi eniten maailmassa. Edelle si-

joittuivat ainoastaan Kiina, Japani, Saksa ja Yhdysvallat. Lisäksi Euroopan 

Unionin (EU) ja Etelä-Korean välinen tullietuussopimus mahdollistaa auton 

maahantuonnin tulleitta tai alennetulla tulliprosentilla. Myös Etelä-Korea on 

siis varteenotettava vaihtoehto, jos haluaa tuoda auton ulkomailta. 

Tutkimustehtävänä on selvittää auton maahantuonnin prosessi Etelä-Koreasta 

Suomeen ja siihen liittyvät kustannukset. Aihevalinta perustuu henkilökohtai-

siin ja ammatillisiin intresseihin, eikä työllä ole toimeksiantajaa. 

EU:lla on vapaakauppa- ja muita tullietuussopimuksia useiden eri maiden 

kanssa. Tullietuussopimuksilla poistetaan kaupanesteitä, ja ne muun muassa 

mahdollistavat tavaroiden tuonnin tai viennin tulleitta tai alennetulla tullipro-

sentilla. Tavarakaupassa oikeus tullietuuteen edellyttää, että tavara täyttää 

preferenssialkuperäsääntöjen ehdot eli sen voidaan katsoa olevan sopimus-

osapuolen alkuperää. Tällä pyritään varmistamaan, että etuudet annetaan 

vain niille, joille ne on tarkoitettu. Preferenssialkuperäsäännöt vaihtelevat tul-

linimikkeittäin ja ne on lueteltu tullietuussopimuksissa. Myös tuotekatteet ja tul-

linalennukset vaihtelevat sopimuksesta riippuen. (Tulli 2015a.) 

Etelä-Korean kanssa EU:lla on vastavuoroinen vapaakauppasopimus, jonka 

tuotekate käsittää myös autot. Autoja on siis mahdollista tuoda EU:hun tulleitta 

tai alennetulla tulliprosentilla, samoin kuin niitä on mahdollista viedä EU:sta 

Etelä-Koreaan tullietuuksia hyödyntäen. Tässä työssä käsitellään aihetta tuon-

nin näkökulmasta. 
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Aihe sivuaa aikaisemmin tekemäni opinnäytetyön aihetta, joka oli ”The Euro-

pean Union’s Preferential Trade Agreements – Performing an Origin Status 

Assessment” (suomennettuna ”Euroopan Unionin tullietuussopimukset – alku-

peräarvioinnin suorittaminen”). Tullietuussopimukset siis kiinnostavat minua ja 

haluan syventää tietämystäni aiheesta. Aihe ulottuu kuitenkin paljon tullietuuk-

sien ulkopuolelle ja tarjoaa minulle – ja lukijalle – arvokasta ja käytännöllistä 

lisätietoa laivaukseen ja maahantuontiin liittyen. Mahdollisesti autojen maa-

hantuontiin keskittyneet välitysfirmat tai alalle lähtemistä suunnittelevat henki-

löt voisivat saada työstäni myös hyvän uuden liike-idean. 

Lisäksi harkitsen oman auton maahantuontia Etelä-Koreasta. Päätökseeni vai-

kuttavat työni tulokset. Mikäli päädyn auton hankintaan Etelä-Koreasta, on mi-

nulla maahantuonnin prosessi valmiiksi tiedossa. Myös muut auton maahan-

tuonnista kiinnostuneet pystyvät hyödyntämään työtäni. Teoriaosuus tarjoaa 

lisäksi hyvän tietopaketin tullietuuksista ulkomaankauppaa ja erityisesti Etelä-

Korean kanssa kauppaa harjoittaville yrityksille.  

Opinnäytetöitä on tehty aikaisemmin auton maahantuonnista ainakin Saksasta 

ja Yhdysvalloista, mutta ei Etelä-Koreasta. Henkilökohtaisesti halusin työhöni 

nimenomaan tullietuussopimus-näkökulman. Aikaisemmin tehdyt auton maa-

hantuontiin erityisesti EU:n ulkopuolelta liittyvät opinnäytetyöt toimivat kuiten-

kin hyvänä pohjana ja tietolähteinä.  

Fintran (2002, 8) mukaan tuonti on osa yrityksen hankintatointa, joka alkaa 

hankintalähteiden etsinnästä. Osto- ja tuontiprosessi liittyvätkin olennaisesti 

toisiinsa. Tässä työssä koko prosessia käsitellään lähemmin kuljetusten järjes-

tämisestä eteenpäin ja yksityishenkilön näkökulmasta. Jos yksityishenkilö har-

kitsee auton maahantuontia, pitää hänenkin luonnollisesti etsiä hankintaläh-

teitä ja tehdä kauppasopimus, mikäli sopiva auto löytyy. Nämä on kuitenkin 

rajattu työn ulkopuolelle. Kuljetusten lisäksi prosessista käsitellään rajamuo-

dollisuudet eli tullaus ja lyhyesti tavaran vastaanotto ja tarkastus. Lisäksi käy-

dään läpi muut auton maahantuontiin liittyvät muodollisuudet, jotka perustuvat 

viranomaismääräyksiin. Ensisijaisena tavoitteena on luoda käyttökelpoinen 

auton maahantuonnin prosessikuvaus ja -kaavio Etelä-Koreasta Suomeen. 

Tullietuussopimukset ovat ajankohtainen aihe. Esimerkiksi EU:n ja USA:n väli-

set vapaakauppasopimusneuvottelut ovat aiheuttaneet kiivasta keskustelua 
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puolesta ja vastaan. EU:lla on Ulkoasiainministeriön (2015) mukaan vapaa-

kauppaneuvottelut käynnissä myös muun muassa Japanin kanssa. Vapaa-

kauppasopimusten syntyminen lisäisi varmasti autojen tuontia myös näistä 

maista entisestään. 

Myös autovero on ollut paljon esillä. Hallitus on esittänyt muutoksia Suomen 

autoverotukseen niin, että pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alen-

nettaisiin (Valtioneuvosto 2015a). Maahantuotavasta autosta maksetaan auto-

veroa, joten autoveron määrä vaikuttaa tuontiauton kokonaiskustannuksiin. 

EU:ssa vireillä olevasta rekisteröintiuudistuksesta on myös keskusteltu julki-

suudessa. Rekisteröintiuudistuksen myötä auto voitaisiin rekisteröidä missä 

tahansa jäsenvaltiossa ja sitä voisi käyttää vapaasti unionin alueella ilman 

uutta rekisteröintiä esimerkiksi Suomessa. Korkean autoveron maat, Suomi 

mukaan lukien, ovat vastustaneet komission asetusluonnosta, koska siinä ei 

ole huomioitu vaikutuksia verotukseen. (Mättö 2014.) 

Työ alkaa osuudella, jossa esitellään työn taustoja ja toteutusta. Tämä sisäl-

tää aiheen valintaan vaikuttaneet tekijät ja aiheen tarkemman rajauksen sekä 

työn tarkoituksen ja tavoitteet. Tutkimusmenetelmiä esitellään yleisesti ja käy-

dään tarkemmin läpi tässä työssä käytettyjä menetelmiä. Tutkimustehtävää 

tarkennetaan käymällä läpi tutkimuskysymykset, joihin työssä etsitään vas-

tauksia. Lisäksi kerrotaan, mitä teoriaa työ sisältää. 

Tätä seuraa varsinainen teoriaosuus, jonka jälkeen kerrotaan työn tulokset. 

Vastauksista muodostuu auton maahantuonnin prosessi, jonka pääkohdat esi-

tetään lisäksi prosessikaaviona. Lisäksi työ sisältää case-tutkimuksen, jossa 

verrataan Etelä-Koreasta hankittavan Hyundai Genesis Coupe -merkkisen au-

ton hankinnan ja maahantuonnin kustannuksia vastaavan auton hankintaan 

Suomesta. Lopussa on yhteenveto työstä ja omaa pohdintaa työhön ja sen te-

kemiseen liittyen. 

 

2 TYÖN TAUSTAT JA TOTEUTUS 

Tutkimusta varten pitää valita tutkittava aihe, joka voi olla lähes mikä tahansa. 

Tutkimusaihetta pohtiessa voi tutustua hyvän tutkimusaiheen kriteereihin. Aihe 
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pitää lisäksi rajata. Tutkimusongelmista tutkimusprosessi etenee yleensä me-

netelmävalintoihin ja aineistonkeruuseen. (Saaranen-Kauppinen ja Puus-

niekka 2006.) 

 

2.1 Työn aiheen valinta ja rajaus 

Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan hyvän tutkimusaiheen kri-

teereihin kuuluu, että se on tutkijaa henkilökohtaisesti kiinnostava, oman (tie-

teen)alan mukainen, jollain tapaa merkityksellinen, tutkijalle jotain uutta opet-

tava, kohtuullisessa ajassa toteutettava ja tulokseksi jotain muuta kuin itses-

täänselvyyksiä tuottava. Opinnäytetyön aihe ei myöskään saa olla liian laaja 

tai niin rajoittunut, ettei tutkija pääse käyttämään työssä tietojaan ja taitojaan, 

sillä tutkimuksessaan opiskelijan tulisi osoittaa oppineisuuttaan ja soveltaa op-

pimaansa käytäntöön. Aiheen tutkimiselle pitäisi lisäksi olla sopiva ohjaaja, ai-

heesta tulisi olla saatavilla tarpeeksi tietoa eikä sen tutkiminen saisi aiheuttaa 

tutkijalle liiallisia kustannuksia. Lisäksi tutkimuksen olisi hyvä tuoda aiheesta 

esille jotain uutta. 

Oman aiheeni valintaan vaikutti oma kiinnostus, joka on mielestäni tärkeää 

työmotivaation ja työn onnistumisen kannalta. Aihe on sopiva opiskelemalleni 

liiketoiminnan logistiikan alalle, ja pääsen käyttämään siinä omia kykyjäni, 

osaamistani ja kokemustani, mutta opin myös uutta. Tietotaitoni tulee paitsi 

opinnoistani ja aikaisemmasta opinnäytetyöstäni, myös aikaisemmista laivaus-

alan töistäni. Opinnäytetyöni kautta oppimiani uusia asioita uskon pystyväni 

hyödyntämään myös tulevissa töissäni. Lisäksi halusin valita ajankohtaisen 

aiheen.  

Aiheesta oli saatavilla tietoa, mutta sitä piti etsiä useista eri lähteistä, yhdis-

tellä ja soveltaa. Tietoa löytyi esimerkiksi yleisesti auton maahantuonnista EU-

alueen ulkopuolelta, mutta ei Etelä-Koreasta. Havaitsin siis puutteen aihetta 

käsittelevässä aineistossa ja halusin saattaa tiedon yhteen pakettiin. Tutkimus 

oli myös sopivalla rajauksella mahdollista toteuttaa kohtuullisessa ajassa, eikä 

sille ollut muitakaan rajoittavia tekijöitä. Kustannuksia ei syntynyt ja työlle löy-

tyi sopiva ohjaaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta. 
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Minua olisi kiinnostanut tarkemmin myös auton hankintaprosessi, joka edeltää 

varsinaista maahantuontia. Se on myös erittäin oleellinen osa-alue, johon mi-

nun tai kenen tahansa muun on perehdyttävä, mikäli aikoo tuoda auton Etelä-

Koreasta. Työstä olisi kuitenkin tällöin tullut liian laaja, joten päätin rajata ai-

heen käsittelyä, kuten myös ohjaajani suositteli. Alla kuvassa 1 havainnolliste-

taan, mitä koko prosessin osia tässä työssä käsitellään tarkemmin, ja mitkä on 

jätetty työn ulkopuolelle. 

 

Kuva 1. Auton osto- ja tuontiprosessi EU-alueen ulkopuolelta (mukailtu: Lehtonen 2010, 7, 15, 
18–22). Prosessit liittyvät olennaisesti toisiinsa, sillä tavaran tuontia maahan edeltää tuotteen 
ostaminen. Vihreällä taustalla merkittyjä osuuksia käsitellään tarkemmin tässä työssä, muut 
on rajattu työn ulkopuolelle. Ostotapahtuma on merkitty osittain, sillä siihen liittyen käsitellään 
ainoastaan toimitusehtoja, jotka liittyvät olennaisesti kuljetukseen.  

 

Laivaustöissäni olen kokenut, että tullietuussopimuksien mahdollistamia tul-

lietuuksia osataan yleensä kyllä hyödyntää, mutta usein niitä käytetään väärin. 

Alkuperäaseman saavuttamiselle on tarkat ehdot, joista ei joko olla tietoisia tai 

niihin ei ehditä tutustua. Työn tarjoama tieto tullietuussopimuksista ja niiden 

säännöistä toimii siis hyvänä tietopakettina myös ulkomaankauppaa harjoitta-

ville yrityksille ja niiden työntekijöille – ei pelkästään autokaupassa tai kau-

passa Etelä-Korean kanssa vaan yleisesti. Varmasti on myös yrityksiä, jotka 

eivät tiedä, että tavaran alkuperällä on mahdollista alentaa kustannuksia sekä 

tuonnissa että viennissä. Erityisesti näille yrityksille työ tarjoaa rahanarvoista 

tietoa. 

Tarve tai ongelma, joka 
pitää ratkaista

Tiedonkeruu 
vaihtoehdoista ja 
hankintalähteistä, 
valintakriteereiden 

päättäminen

Ostopäätös, mikäli 
sopiva kohde löytyy

Ostotapahtuma: maksu-
ja toimitusehdoista 

sopiminen ja kaupan 
päättäminen

Kuljetus kohdemaasta 
Suomeen ja rahdin 

purku

Tullaus ja muut 
muodollisuudet
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Itse haluan syventää tietämystäni aiheesta, koska uskon siitä olevan hyötyä 

tulevaisuuden töissäni. Valmistuttuani haluaisin työskennellä joko kansainväli-

sessä, ulkomaankauppaa harjoittavassa yrityksessä tai mahdollisesti Suomen 

Tullissa nimenomaan alkuperäasioiden parissa. 

Auton maahantuonnin valitsin työn aiheeksi keskusteltuani auton ulkomailta 

hankkimisesta ystäväni kanssa. Puhuimme auton maahantuonnista Japanista, 

jolloin totesin, että EU:lla ei ainakaan vielä toistaiseksi ole vapaakauppasopi-

musta Japanin kanssa, joten autosta olisi maksettava tullit. Mieleeni tuli sa-

malla Etelä-Korea, jonka kanssa EU:lla on vapaakauppasopimus. Kiinnostus 

Etelä-Koreaan taas on peräisin perheeni sisältä. Työn aihevalinnan takana 

ovat siis paitsi henkilökohtaiset intressit myös ammatillinen kiinnostus ja hyöty.  

Yksityishenkilöiden kanssa keskustellessani olen huomannut, ettei aihe ole 

kovinkaan tunnettu, mikä sinänsä on ymmärrettävää. Varsinkin se, että EU:lla 

on vapaakauppasopimus myös Etelä-Korean kanssa, tulee usein yllätyksenä. 

Tullietuussopimuksia toki useammin hyödyntävätkin ulkomaankauppaa har-

joittavat yritykset, eivät yksityishenkilöt. Itsekin olin aikaisemmin tutustunut tul-

lietuuksien hyödyntämiseen ainoastaan yritysten näkökulmasta. Nyt halusin 

saada aiheeseen toisenlaisen näkökulman ja selvittää, miten yksityishenkilö 

pystyy hyödyntämään tullietuussopimuksia.  

 

2.2 Työn tarkoitus ja tavoite 

Söderqvistin ja Salon (2005) mukaan tutkimuksen tarkoitus on sen yhteiskun-

nallinen tehtävä. Tämä tiivistetään tutkimuksen tavoitteeksi, joka kertoo sen, 

mitä juuri kyseisessä tutkimuksessa aiotaan osaltaan tehdä tämän laajemman 

tutkimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi. 

Tämän työn laajempana tarkoituksena on lisätä tietoutta tullietuussopimuk-

sista sekä niiden vaikutuksista ja hyödyntämismahdollisuuksista. Kuluttajille 

tullietuussopimukset näkyvät yleensä alhaisempina kuluttajahintoina tullimak-

sujen poistumisen ja kilpailun lisääntymisen myötä. Kuluttajien ei siis yleensä 

itse tarvitse tehdä mitään hyötyäkseen tullietuussopimuksista, eikä niiden vai-

kutusta alhaisempiin hintoihin välttämättä edes sen tarkemmin tiedosteta.  
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Kovin laajasti en tullietuussopimusten vaikutuksia ja niiden hyödyntämistä 

tässä työssä pysty käsittelemään. Tämä liittyy sekä työn sallittuun maksimipi-

tuuteen että käytettävissä olevaan aikaan. Työtä on siis rajattu Etelä-Korean 

vapaakauppasopimukseen ja sen hyödyntämiseen ja vaikutuksiin autokau-

passa. 

Työn ensisijaisena tavoitteena on luoda käyttökelpoinen auton maahantuonnin 

prosessikuvaus ja -kaavio Etelä-Koreasta Suomeen. Kustannusten osalta ta-

voite ei ole selvittää, kannattaako auton maahantuonti Etelä-Koreasta vaan 

helpottaa kokonaiskustannusten arvioimista. Tavoitteena on lisäksi, että työ 

toimisi yleisesti hyvänä tietopakettina autoa EU:n ulkopuolelta ostavalle ja tul-

lietuuksien osalta ulkomaankauppaa harjoittaville yrityksille.  

 

2.3 Tutkimustehtävä ja -menetelmät 

Tutkimuksessa etsitään vastauksia johonkin ongelmaan tai tutkimustehtävään, 

jos ei haluta käyttää sanaa ongelma. Niitä voi olla yksi, joukko samantasoisia 

ongelmia tai pääongelma, joka jakautuu osaongelmiin. Pääongelma on 

yleensä yleisluontoinen kysymys, jossa koko tutkittava kokonaisuus hahmot-

tuu. Osaongelmiin vastaamalla saadaan vastaus myös pääongelmaan. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2010, 126–128.) 

Ensisijaisena tutkimustehtävänä työssä oli selvittää auton maahantuonnin pro-

sessi Etelä-Koreasta Suomeen. Kysymyksen muodossa tehtävän voi esittää: 

Millainen on auton maahantuonnin prosessi Etelä-Koreasta Suomeen? Löy-

tääkseni vastauksen tutkimustehtävään etsin vastauksia ensisijaisesti seuraa-

viin kysymyksiin: 

1) Miten järjestää kuljetukset? 
2) Miten hoitaa tullimuodollisuudet Suomessa? 
3) Mitä tullietuuden saaminen vaatii? 
4) Mitä muita viranomaismääräyksiin perustuvia muodollisuuksia auton 

maahantuontiin liittyy? 
5) Miten auton noutaminen satamasta tapahtuu? 

 

Lisäksi halusin selvittää prosessiin liittyviä kustannuseriä. Kysymysmuodossa 

tutkimustehtävän voi esittää seuraavasti: 

6) Mitä kustannuseriä auton maahantuontiin Etelä-Koreasta Suomeen liit-
tyy? 
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Tutkimusta varten tutkijan pitää päättää, minkälaista aineistoa hän kerää ja 

mitä lähestymistapaa hän käyttää tutkimuksessaan. Termi tutkimusstrategia 

tarkoittaa tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta. Perinteiset 

tutkimusstrategiat voidaan jaotella kolmeen ryhmään: kokeellinen tutkimus, 

survey-tutkimus ja tapaustutkimus. Kokeellisessa tutkimuksessa mitataan yh-

den käsiteltävän muuttujan vaikutusta toiseen muuttujaan. Survey-tutkimuk-

sessa kerätään tietoa standardoidussa muodossa joukolta ihmisiä. Tapaustut-

kimus on yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pie-

nestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. (Hirsjärvi ym. 2010, 132, 

134.) Näistä strategioista opinnäytetyöni vastaa tapaustutkimusta. 

Tutkimusmenetelmiä tyypitellään monin tavoin, mutta yksi tapa on jakaa ne 

kvalitatiiviseen (laadulliseen) ja kvantitatiiviseen (määrälliseen) tutkimukseen. 

Käytännössä kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat lähestymistapoja, 

jotka on vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan, ja näin ollen ne usein täy-

dentävätkin toisiaan. (Hirsjärvi ym. 2010, 132–136.) 

Kvantitatiivisen tutkimuksen alkujuuret ovat luonnontieteissä. Nykyään sitä 

käytetään melko paljon sosiaali- ja yhteiskuntatieteissä. Kvantitatiivisessa tut-

kimuksessa korostetaan yleispäteviä syyn ja seurauksen lakeja. Siinä käyte-

tään määrällistä, numeerista mittaamista. Muuttujat ovat usein taulukkomuo-

dossa ja päätelmiä tehdään tilastollisen analysoinnin avulla. Usein määritel-

lään perusjoukko, johon tulosten tulee päteä, ja tästä joukosta valitaan otos. 

Muita keskeisiä piirteitä määrällisessä tutkimuksessa ovat muun muassa joh-

topäätökset aiemmista tutkimuksista, aiemmat teoriat, hypoteesien esittämi-

nen ja käsitteiden määrittely. (Hirsjärvi ym. 2010, 139–140.) 

Kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta on käytetty paljon yhteiskuntatieteelli-

sessä tutkimuksessa. Eri aloille kuten sosiologiaan, psykologiaan, kasvatustie-

teisiin ja antropologiaan on kehittynyt omat kvalitatiivisen tutkimuksen traditi-

onsa, joten kvalitatiivinen tutkimus on itse asiassa joukko mitä moninaisimpia 

tutkimuksia. Tutkijat ovat kiinnostuneita ennemmin tutkittavan aiheen laa-

dusta, ominaisuuksista ja merkityksistä kuin määristä. Lähtökohtana on todelli-

sen elämän kuvaaminen. Aineisto kootaankin usein luonnollisissa, todellisissa 

tilanteissa. Tiedon keruun instrumenttina käytetään mieluummin ihmistä kuin 

mittausvälineitä. Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei satunnais-
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otosta käyttäen. Aineiston hankinnan metodeja ovat esimerkiksi teemahaas-

tattelu, osallistuva havainnointi, ryhmähaastattelu ja erilaisten dokumenttien ja 

tekstien diskursiiviset analyysit. Tyypillistä kvalitatiiviselle tutkimukselle on 

myös se, että tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. Kvalita-

tiivisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä pikemminkin löytää tai paljastaa to-

siasioita kuin testata ja todentaa jo olemassa olevia teorioita tai hypoteeseja. 

(Hirsjärvi ym. 2010, 160–162, 164.) 

Tutkimusmenetelmä tässä työssä oli pääsääntöisesti kvalitatiivinen. Tietoläh-

teinä toimivat pitkälti valmiit sanalliset aineistot, ja tulokset on esitetty sanalli-

sessa muodossa. Työ vaati pitkälti viranomaismääräyksiin, tullausmuodolli-

suuksiin sekä EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimukseen tutustumista. 

Näin ollen tärkeitä lähteitä sopimustekstin lisäksi olivat Suomen Tulli ja liiken-

teen turvallisuusvirasto Trafi. Aiheesta oli siis saatavilla valmista aineistoa, 

jota analysoin ja muokkasin oman tutkimustyöni tarpeisiin sopivaksi. 

Myös auton maahantuontia käsitteleviltä keskustelupalstoilta löytyi hyvää, 

suuntaa-antavaa tietoa, koska kyse on hyvin käytännönläheisestä aiheesta. 

Keskustelupalstoilta löytyvän tiedon paikkansapitävyyden tarkistin kuitenkin 

virallisemmista lähteistä, koska yleisille keskustelupalstoille voi kirjoittaa kuka 

tahansa eikä tieto välttämättä ole luotettavaa. Keskustelupalstoilta löysin tie-

toa esimerkiksi yksityishenkilöiden hankkimiin tavarankuljetusvakuutuksiin liit-

tyen. Varmistin kuitenkin tiedot olemalla yhteydessä vakuutusyhtiöön. 

Hyödynsin myös Tullin sähköistä tullineuvontaa. Tullin verkkosivuilta löytyy 

palvelu, jonka kautta on mahdollista lähettää tullitoimintaan liittyviä kysymyk-

siä sähköisesti. Hyödynsin palvelua, koska en löytänyt valmiita vastauksia mi-

nulle epäselviin asioihin Tullin sivuilta tai muusta aineistosta. 

Lisäksi kävin vapaamuotoisen sähköpostikeskustelun eteläkorealaisen, kan-

sainväliseen autokauppaan keskittyneen yrityksen ulkomaanmyynnistä vas-

taavan henkilön kanssa. Tarkoituksenani oli selvittää, miten alkuperäselvityk-

sen saaminen onnistuu. Tähän kysymykseen en myöskään löytänyt valmista 

vastausta yritysten verkkosivuilta.  

Yhteydenoton suoritin sähköpostitse välimatkan ja mahdollisten kieliongelmien 

takia. Sähköpostin julkaisemiselle ei ole lupaa, joten sitä ei ole sellaisenaan 

liitetty työhön, mutta siinä esiin käyneitä, maahantuonnin kannalta olennaisia 
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asioita on hyödynnetty työssä. Lähetin sähköpostia myös toiselle eteläko-

realaiselle, kansainväliseen autokauppaan keskittyneelle yritykselle, mutta en 

saanut vastausta.  

Saatuja tietoja hyödynsin käytännön tasolla luomalla prosessikuvauksen sekä 

case-tutkimuksen, jossa lasketaan auton oston ja maahantuonnin kustannuk-

sia Etelä-Koreasta tuotavalle autolle ja verrataan niitä vastaavan auton hank-

kimiseen Suomesta. Kyseessä on kuvitteellinen tapaus. Tarkoituksena ei ole 

vetää yleispäteviä johtopäätöksiä maahantuonnin kannattavuudesta vaan 

luoda esimerkki. Halusin työhön case-tutkimuksen, jotta työ ei jäisi liian teo-

reettiselle tasolle, ja jotta kustannukset olisi helpompi hahmottaa. Se toimi 

mielestäni myös mielenkiintoisena lisänä. 

Kustannuksia laskettaessa ja vertailtaessa käytin siis myös kvantitatiiviselle 

tutkimukselle tyypillisempiä määrällisiä elementtejä. Osana ”casea” syntyi tau-

lukko, joka sisältää numeraalista tietoa, ja jota sitten analysoin sanallisesti. 

Kustannuksia varten olin yhteydessä merirahtia Etelä-Koreasta Suomeen tar-

joavaan kuljetusyritykseen, eteläkorealaiseen autoja välittävään yritykseen ja 

vakuutusyhtiöön.  

 

2.4 Teoriatausta 

Teoriaosuudessa perehdytään ensin tullietuussopimuksiin. Tullietuussopimuk-

set ovat osa taloudellista integraatiota, jota ei käsitellä syvällisesti, koska se ei 

ole työn empirian kannalta oleellista. Mielestäni on kuitenkin hyvä ymmärtää 

hieman taustoja ja syitä tullietuussopimusten syntymisen takana. EU:n ja 

Etelä-Korean välistä vapaakauppasopimusta esitellään hieman tarkemmin, 

koska työ pohjautuu kyseiseen sopimukseen. Tässä osuudessa olen paneutu-

nut erityisesti ajoneuvojen tuontiin liittyviin asioihin ja siihen, miten vapaakaup-

pasopimus on vaikuttanut ajoneuvokauppaan, koska työn aiheena on nimen-

omaan auton maahantuonti. 

Tullietuussopimuksien preferenssialkuperäsääntöjen ymmärtäminen on tär-

keää, jotta tullietuuksia osataan hyödyntää oikein. Tahalliset tai tahattomat 

väärinkäytökset voivat johtaa muun muassa myöhemmin perittäviin tullimak-
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suihin. Koska preferenssialkuperäsäännöt vaihtelevat tullinimikkeittäin, käsitel-

lään myös tullinimikkeitä. Tullietuuksien käytännön hyödyntämisen takia on 

myös tärkeää tietää, miten alkuperä osoitetaan.  

Lisäksi käydään tarkemmin läpi auton maahantuontiin liittyviä viranomaismää-

räyksiä ja vaatimuksia sekä tuontitullaus. Nämä ovat asioita, jotka näkyvät 

käytännössä autoa maahantuotaessa, mutta joista on tärkeää olla myös etu-

käteen tietoinen, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. 

Auton laivaukseen liittyen käsitellään merirahtia, koska se on yleensä soveltu-

vin vaihtoehto auton kuljettamiseen valtamerien takaa. Myös lentorahti on 

mahdollinen, mutta tulee harvoin kyseeseen kalliiden kustannusten takia. Me-

rirahdin osalta keskitytään kontti- ja RoRo-kuljetuksiin, jotka suurimmassa 

osassa aineistoa mainittiin yleisimpinä tai jopa ainoina vaihtoehtoina auton 

kuljettamiselle meriteitse. Koska myös bulkkikuljetus nousi esiin kolmantena 

vaihtoehtona, mainitaan myös se merirahdin yhteydessä, mutta sitä käsitel-

lään ainoastaan lyhyesti. 

Kun myyjä ja ostaja tekevät kauppasopimuksen, tulisi heidän sopia tavaran 

toimitukseen liittyvistä asioista. Tähän liittyvät toimituslausekkeet, jotka esitel-

lään myös. Toimituslausekkeesta riippuu, onko kuljetuksen järjestäminen myy-

jän vai ostajan vastuulla. Muun muassa toimituslausekkeesta riippuen kysee-

seen voi tulla myös vakuutuksen hankkiminen. 

 

3 TULLIETUUDET 

Tullietuussopimukset ovat osa taloudellista integraatiota. Brownin ja Hogen-

dornin (2000, 391) mukaan taloudellinen integraatio on prosessi, jossa kaksi 

maata tai useampi maa liittyy keskenään läheisempään taloudelliseen liittoon 

kuin liiton osapuolilla on muun maailman kanssa. Yleensä taloudellinen integ-

raatio alkaa tullietuusjärjestelyillä, joissa tullit ja muut kaupan esteet poiste-

taan. Integraatio voi kuitenkin käsittää myös resurssien vapaan liikkumisen, 

yhteisen talouspolitiikan ja jopa yhteisen valuutan. (Mp.) Integraation vaikutti-

miksi on mainittu esimerkiksi seuraavat syyt: taloudellisen kasvun edistämi-

nen, yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen edistäminen, tasaisemman tu-

lonjaon toteuttaminen ja valinnanvapauden lisääminen (Taloussanomat). 
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3.1 Tullietuussopimukset 

Tullietuussopimuksia on neljänlaisia: vapaakauppasopimuksia, assosisaatio-

sopimuksia, yhteistyösopimuksia ja erilaisia järjestelmiä kuten kehitysmaajär-

jestely GSP. Sopimuksilla vapautetaan, alennetaan tai vähennetään tulleja ja 

vaikutukseltaan vastaavia maksuja. Lisäksi niillä poistetaan määrällisiä ja vai-

kutukseltaan vastaavia rajoituksia. (Logistiikan Maailma 2014.) 

Etuuskohtelu edellyttää, että tuontituote kuuluu kysymyksessä olevan sopi-

muksen tuotekatteeseen. Esimerkiksi herkät maataloustuotteet on joskus jä-

tetty sopimusten ulkopuolelle. Lisäksi tuotteen on oltava sopimusmaan alku-

perätuote. Kussakin etuuskohtelujärjestelyssä on mainittu, millä edellytyksillä 

maassa tuotettava tai valmistettava tuote voi saavuttaa alkuperäaseman. 

Nämä ovat preferenssialkuperäsääntöjä. Edellytyksiin kuuluu myös suora kul-

jetus, joka tarkoittaa, että tuote tuodaan suoraan edunsaajavaltiosta EU:hun. 

Suoraa kuljettamista ei kuitenkaan edellytetä muun muassa Euro-Välimeri-so-

pimusverkoston sisällä kuljetettavilta alueen alkuperätuotteilta. Lisäksi tuot-

teen alkuperä tulee osoittaa asianmukaisella alkuperäselvityksellä. (Tulli 

2014a.) 

Tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa toisen maan kautta, lastata siellä uudel-

leen tai säilyttää varastossa, ja ne ovat edelleen oikeutettuja etuuskohteluun 

seuraavin edellytyksin : 

 tavaroita ei lasketa vapaaseen liikkeeseen kauttakuljetus- tai varastoin-
timaassa 

 tavaroille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaminen tai uudel-
leenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
(Euroopan Unioni 2011a, 6.) 

 

3.2 Tullinimikkeet 

Tavarat voidaan luokitella tullinimikkeiden avulla. Nimikkeet ovat numerosar-

joja. Ulkokaupassa nimikkeen perusteella määräytyy muun muassa tullipro-

sentti. Myös preferenssialkuperäsäännöt vaihtelevat tullinimikkeittäin. 

Maailman tullijärjestö WCO julkaisee kansainvälistä kauppatavaroiden tava-

rankuvaus- ja koodausjärjestelmää, jota kutsutaan HS-nimikkeistöksi (Harmo-

nized System). Päänimikkeet ovat 4-numeroisia ja alanimikkeet 6-numeroisia. 
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Nimikkeistöä ei käytetä tulliselvityksissä, mutta se toimii pohjana EU:n käyttä-

mille CN- ja Taric-nimikkeistöille. (Tulli 2009.) 

CN-nimikkeistön 8-numeroisia nimikkeitä käytetään vienti-ilmoituksissa ja si-

säkaupan tilastoilmoituksissa. Nimikkeistö jakautuu jaksoihin ja ryhmiin. Koko 

nimikkeistö löytyy Euroopan Unionin virallisesta lehdestä, johon löytyy linkki 

muun muassa Suomen Tullin sivuilta. Tämän työn liitteessä 1 luetellaan kun-

kin jakson sisältämät ryhmät sekä tuotteet, jotka jaksoon kuuluvat. (Tulli 

2015b.) 

Alla olevassa kuvassa 2 on esimerkki jakson XVII ryhmään 87 kuuluvista CN-

koodeista 8703 10 – 8703 24. Vasemmassa sarakkeessa on CN-koodi, kes-

kimmäisessä sarakkeessa tavaran kuvaus ja oikeassa sarakkeessa tullipro-

sentti (ilman etuuskohtelua).  

 

Kuva 2. Näyttöleike CN-nimikkeistöstä nimikkeelle 8703 ”Autot ja muut moottoriajoneuvot”. 
Pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunnitellut autot ja muut moottoriajoneuvot kuuluvat 
8703-nimikkeen alle. Koko 8-numeroinen CN-nimike riippuu muun muassa moottorin iskutila-
vuudesta ja siitä, onko ajoneuvo käytetty vai uusi. (Euroopan Unioni 2014, 598.)  
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Tuotaessa tavaraa kolmansista maista EU:hun käytetään 10-numeroisia Ta-

ric-nimikkeitä. Euroopan komissio ylläpitää TARIC-tietokantaa, joka on saata-

villa myös suomen kielellä. Alla kuvassa 3 on esimerkkinä näyttöleike TARIC-

tietokannasta nimikkeelle 8703 23 90 00. 

 

Kuva 3. Näyttöleike TARIC-tietokannasta tullinimikkeelle 8703 23 90 00. Nimike on käytetyille 
ajoneuvoille, joissa on kipinäsytytteinen iskumäntämoottori, jonka iskutilavuus on suurempi 
kuin 1 500 cm3, mutta enintään 3 000 cm3. (Euroopan komissio 2015.) 

 

Tietokannasta käyvät ilmi maittain ja nimikkeittäin muun muassa mahdolliset 

rajoitukset, määräykset, kiellot ja polkumyyntitullit, tulliprosentit sekä etuustul-

lit. Tietoja voi hakea myös alkuperä- tai määrämaan mukaan.  

 

3.3 Preferenssialkuperäsäännöt 

Etuuskohtelun saaminen edellyttää preferenssialkuperäsäännön täyttymistä. 

Saavuttaakseen alkuperäaseman on tuotteen oltava joko sopimusmaassa ko-

konaan tuotettu tai riittävästi valmistettu. (Tulli 2014c.) Kokonaan tuottami-

sen alkuperäsääntö on käytössä lähinnä kasvi- ja eläinkunnan tuotteille. Teol-

lisuustuotteita koskevat yleensä riittävän valmistuksen ehdot. 
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Riittävän valmistuksen ehto voi olla luonteeltaan (1) nimikkeen muutos nelinu-

meroisen päänimikkeen tasolla, (2) prosenttisääntö, jossa tarkastellaan ulko-

puolisten ainesten maksimiosuutta, (3) valmistusaste-ehto tai näiden yhdis-

telmä (Tulli 2014c). Nimikkeen muutos -säännön perusteella esimerkiksi ruu-

vin voidaan katsoa olevan EU:n alkuperätuote, jos se on valmistettu mihin ta-

hansa muuhun nimikkeeseen kuuluvista tuontiaineksista. Esimerkiksi auton 

taas voidaan katsoa olevan EU:n alkuperätuote, jos enintään 45 prosenttia 

sen osien arvosta on tuotu EU:hun auton valmistusta varten. Toisin sanoen 

tässä tapauksessa maksimissaan 45 prosenttia lopputuotteen arvosta (EXW) 

saa olla ei-alkuperäaineksia. Esimerkkinä valmistusaste-ehdosta vaatteen voi-

daan katsoa olevan EU:n alkuperätuote, jos kuidut on kehrätty ja langat neu-

lottu EU:ssa. (Euroopan unioni 2011a, 6.) 

Alkuperäaseman saavuttamiseksi voidaan joissakin tapauksissa hyödyntää 

kumulaatiota. Kumulaatio tarkoittaa sitä, että alkuperäsäännöissä edellytetyn 

tuotteen valmistuksen ei tarvitse tapahtua kokonaan sopimusosapuolen alu-

eella, esimerkiksi EU:ssa, vaan valmistuksessa voidaan käyttää hyväksi toi-

sen sopimusosapuolen alkuperää olevia raaka-aineita (Tulli 2014b).  

Sovellettava sääntö riippuu siis tuotteen tullinimikkeestä. Säännöt vaihtelevat 

sopimuksittain ja ne luetellaan kussakin sopimuksessa erikseen. Uusissa so-

pimuksissa alkuperäsäännöt ovat kuitenkin pitkälti samat. 

Joidenkin tuotteiden kohdalla on kaksi vaihtoehtoista alkuperäsääntöä, jolloin 

viejä voi päättää, kumpaa sääntöä hän soveltaa. Alla kuvassa 4 on esimerk-

kinä näyttöleike EU:n ja Etelä-Korean välisen vapaakauppasopimuksen alku-

peräsäännöistä kuvassa mainituille ajoneuvoille. Säännöissä on kerrottu ei-

alkuperäaineksiin sovellettavat valmistus- tai käsittelytoimenpiteet, jotka on 

tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman. Sarakkeet 3 ja 4 

ovat toisilleen vaihtoehtoisia. 
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Kuva 4. Esimerkki EU:n ja Etelä-Korean välisen vapaakauppasopimuksen preferenssialkupe-
räsäännöistä. Taulukossa luetellaan ei-alkuperäaineksiin sovellettavat valmistus- tai käsittely-
toimenpiteet, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman. (Euroopan 
Unioni 2011b, 1402.) 

 

Preferenssialkuperäsääntöjä ei tule sekoittaa yleisiin alkuperäsääntöihin. Pre-

ferenssialkuperäsäännöissä on kyse nimenomaan tullietuuteen oikeuttavan 

alkuperän määrittämisestä. 

Yleisiä alkuperäsääntöjä sovelletaan silloin, kun tavaroille on määriteltävä al-

kuperämaa ja kysymys on muusta kuin tullietuuskohtelun myöntämisestä alku-

perän perusteella. Käyttöyhteyksiä ovat tällöin esimerkiksi tullitilastointi, polku-

myyntitullien kantaminen, tuonti- ja vientirajoitukset ja alkuperän merkitsemi-

nen kauppalaskuun. Yleisten alkuperäsääntöjen mukaan tuotteen alkuperä-

maa on sen oleellisen valmistuksen mukainen alkuperämaa. (Logistiikan Maa-

ilma a.) 
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3.4 Alkuperäselvitykset 

Etuuskohteluun oikeuttava alkuperä on osoitettava asianmukaisella alkupe-

räselvityksellä, joita ovat GSP-maista (kehitysmaat) tuotaessa A-alkuperäto-

distus eli Form A ja muista etuuskohteluun oikeuttavista maista tuotaessa 

yleensä EUR.1-tavaratodistus (Tulli 2014a). EUR.1-todistuksen hakemuksen 

laatii viejä tai hänen valtuuttamansa edustaja. Viejämaan toimivaltaiset viran-

omaiset vahvistavat todistukset. Alkuperä voidaan joissakin tilanteissa osoit-

taa vaihtoehtoisesti myös kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan 

sisällytetyllä määrämuotoisella viejän ilmoituksella. (Tulli 2012a, 1-2.) 

Viejän ilmoitus tehdään kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, 

esimerkiksi proformalaskuun, lähetysluetteloon tai tilauksenvahvistukseen, 

jossa lähetystä ja tavaroita koskevat tiedot on riittävästi yksilöity. EU:n uusissa 

vapaakauppasopimuksissa, kuten Korea-sopimuksessa, tämä ilmoitus on ni-

menomaan alkuperäilmoitus (origin declaration). Muissa vastaavissa sopimuk-

sissa ja GSP-kaupassa ilmoitus on nimetty kauppalaskuilmoitukseksi (invoice 

declaration). (Tulli 2012a, 4.) 

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa viejälle tämän kirjallisesta hakemuk-

sesta luvan laatia kauppalasku- tai alkuperäilmoituksia vientituotteiden (lähe-

tyksen) arvosta riippumatta. Tätä valtuutetun viejän lupaa varten viejän on an-

nettava kaikki tulliviranomaisten tarpeellisena pitämät tiedot ja takeet tuottei-

den alkuperäaseman ja muiden lupaehtojen täyttymisen tarkastamiseksi. Val-

tuutetulle viejälle annetaan lupanumero, jonka viejä merkitsee laatimiinsa 

kauppalasku- ja alkuperäilmoituksiin. (Tulli 2012a, 5.) 

Viejän ilmoituksen englanninkielinen tekstimalli on: The exporter of the prod-

ucts covered by this document (customs authorisation No…) declares that, ex-

cept where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential 

origin. Kun ilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään 

pois tai kohta jätetään tyhjäksi. Lisäksi viejän tulee tällöin päivätä ja allekirjoit-

taa ilmoitus. (Tulli 2012a, liite 2, 1-2.)  

EUR-MED-tavaratodistusta käytetään Euro-Välimeri-kumppanuuteen perustu-

van sopimusalueen sisällä, mikäli kumulaatiota on hyödynnetty. Euro-Väli-

meri-kumulaatioalueen muodostavat EU, Islanti, Norja, Sveitsi (Liechtenstein 
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mukaan luettuna), Turkki, Välimeren maat ja Färsaaret. Viejän ilmoitusta käy-

tettäessä tulee lausekkeen perään lisätä, minkä maan tai maiden kanssa ku-

mulaatiota on sovellettu. (Tulli 2014a). 

Turkin kanssa EU:lla on tulliliitto, joka koskee useimpien niin sanottujen teolli-

suustuotteiden tuontia ja kauppaa. Turkista tuotavat teollisuustuotteet ovat oi-

keutettuja tullittomaan kohteluun, jos tuotteet ovat olleet Turkissa vapaassa 

liikkeessä. Tuotteiden alkuperämaalla ei siis ole merkitystä. Oikeutus tullitto-

maan tulliliittokohteluun osoitetaan A.TR.-tavaratodistuksella. Valtuutettu viejä 

voi vahvistaa tavaratodistuksen itse käyttämällä määrämuotoista leimaa. (Tulli 

2014a.) Tämän työn liitteessä 2 esitetään etuuskohteluun oikeuttavat alkupe-

räselvitykset tuonnissa. 

Viejän pitää pyydettäessä pystyä todistamaan, että alkuperäehdot täyttyvät. 

Jos viennin kohdemaassa halutaan tarkastaa alkuperäselvityksen oikeelli-

suus, tuojamaan toimivaltaiset viranomaiset lähettävät kyseiset alkuperäselvi-

tykset verifioitavaksi viejämaan vastaaville viranomaisille. Oikeellisuus voi-

daan tarkastaa joko pistokokein, riskianalyysiin perustuen tai aina kun on 

syytä epäillä alkuperäselvityksen aitoutta tai oikeellisuutta. Vastaavia verifioin-

tipyyntöjä tuontitullauksiin liitettyjen alkuperäselvitysten oikeellisuudesta teh-

dään myös Suomessa. (Tulli 2012a, 12–13.) 

Mahdollisesti myös tuojalta voidaan pyytää vakuutusta tavaran alkuperästä. 

Tällainen artikla sisältyy muun muassa EU:n ja Etelä-Korean väliseen vapaa-

kauppasopimukseen, jota käydään seuraavaksi tarkemmin läpi.  

 

3.5 EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus ja autoteollisuus 

EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus astui voimaan heinä-

kuussa 2011. Se on ensimmäinen EU:n uuden sukupolven vapaakauppasopi-

mus. Sopimuksen avulla puretaan tullien lisäksi laajasti myös muita kaupanes-

teitä liittyen erityisesti auto-, elektroniikka- ja lääketeollisuuteen sekä lääkin-

nällisiin laitteisiin. Sopimus helpottaa lisäksi palveluiden ja investointien mark-

kinoille pääsyä ja sisältää määräyksiä muun muassa kilpailupolitiikkaan, julki-

siin hankintoihin, teollisuus ja -tekijänoikeuksiin, säännösten läpinäkyvyyteen 

ja kestävään kehitykseen liittyen. (European Commission 2015a.) 
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Sopimus on EU:n ensimmäinen kauppasopimus aasialaisen kauppakumppa-

nin kanssa. Sopimuksen osapuolet ovat tärkeitä kauppakumppaneita: Korea 

on EU:n 10:neksi suurin vientikohde, kun taas EU on Korean 4:neksi suurin 

vientikohde Kiinan, Japanin ja USA:n jälkeen. EU:n tärkeimpiä vientituotteita 

Koreaan ovat koneet ja laitteet, kuljetusvälineet ja kemialliset tuotteet. Korea 

tuo vastaavasti EU:hun eniten koneita ja laitteita, kuljetusvälineitä ja muovi-

tuotteita. (European Commission 2015a.) 

Sopimuksen mukaan teollisuus ja -maataloustuotteiden tullit eliminoidaan vai-

heittain. Ainoastaan joitakin maataloustuotteita on jätetty tullien poistamisen 

ulkopuolelle. (European Commission 2015a.) 

EU:n ja Korean välinen vapaakauppasopimus eroaa useista muista vapaa-

kauppasopimuksista siinä, että EUR.1 ei ole hyväksytty alkuperätodistus. Sen 

sijaan viejät antavat itse alkuperäselvityksen käyttämällä viejän ilmoitusta. Val-

tuutetut viejät ovat oikeutettuja käyttämään viejän ilmoitusta lähetyksen ar-

vosta riippumatta. Mikäli lähetyksen arvo on korkeintaan 6 000 euroa, voi kuka 

tahansa viejä antaa viejän ilmoituksen. Lähetyksen arvorajan puitteissa pysy-

mistä laskettaessa otetaan huomioon lähetyksen sisältämien alkuperätuottei-

den ex works- eli vapaasti tehtaalla -hinta. (European Union 2011, 7; Tulli 

2012a, 5.) 

EU:n ja Korean välisessä kaupassa kaikkien viejien tulee siis hakeutua valtuu-

tetuiksi viejiksi, jos ne haluavat antaa alkuperäilmoituksia yli 6 000 euron ar-

voisille alkuperätuotteille. Vapaakauppasopimuksen alkuperäsääntöpöytäkir-

jan artiklan 17 mukaan viejämaan tulliviranomaiset päättävät, millä ehdoilla 

valtuutetun viejän lupa myönnetään. Tulli myös valvoo lupien asianmukaista 

käyttöä ja voi tarvittaessa perua viejälle myönnetyn luvan. Suomessa valtuute-

tun viejän aseman saaminen Korea-sopimuksen nojalla ei Tullin (2011) mu-

kaan edellytä säännöllistä vientiä. 

Korea-sopimuksessa alkuperäehdon täyttymisen todisteeksi kelpaavia asiakir-

joja käydään läpi alkuperäsääntöpöytäkirjan artiklassa 22. Tällaisia ovat esi-

merkiksi oma valmistuskirjanpito tai toimittajalta saatu todistus tavaran alkupe-

rästä, kuten hankkijan ilmoitus. Lisäksi artiklan 19 mukaan tuojamaan tullivi-

ranomaiset voivat vaatia tuojalta tuontitulli-ilmoitukseen tuojan vakuutuksen 

siitä, että tuotteet täyttävät sopimuksessa tarkoitetut edellytykset. 
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Suomessa tuojalta ei kuitenkaan vaadita mitään erityistä kirjallista vakuutusta 

tavaran alkuperästä silloin, kun tulli-ilmoituksella haetaan etuuskohtelua Ko-

rea-alkuperällä. Toisin sanoen viejän laatima alkuperäilmoitus riittää. (Tulli-

neuvonta 2015.) 

EU:n ja Korean välillä on käytössä kahdenvälinen kumulaatio. Sekä Korea 

että EU voivat hyödyntää toistensa alkuperäaineksia omassa valmistustoimin-

nassaan tuotteen alkuperäaseman kerryttämiseksi. Yhteisön alkuperäainesta 

voidaan käyttää Koreassa jatkojalostukseen ja toisin päin. Tällöin tämä aines 

saavuttaa Korean tai EU:n alkuperän, jos sitä valmistetaan tai jalostetaan 

enemmän kuin niin sanottujen riittämättömien toimenpiteiden verran. Nämä 

toimenpiteet luetellaan vapaakauppasopimuksen artiklassa 6 ja niihin sisältyy 

muun muassa tavaroiden uudelleen pakkaaminen. (Tulli 2011.) 

Vapaakauppasopimuksen liite 2-A käsittelee tullien eliminointia. Tuotteet on 

jaettu eri vaiheluokkiin, joiden mukaisesti tulleja lasketaan vaiheittain. Vaihe-

luokkaan 0 kuuluvien tuotteiden tullit eliminoitiin kokonaisuudessaan heti sopi-

muksen astuttua voimaan. Vaiheluokan 2 tuotteiden tullit eliminoidaan kolmen 

yhtä suuren vuosittaisen vähennyksen avulla, vaiheluokan 3 neljän yhtä suu-

ren vuosittaisen vähennyksen avulla ja niin edelleen. 87-alkuiseen ryhmään 

kuuluvat tuotteet, jotka kuuluvat vaiheluokkaan 3, muodostavat poikkeuksen: 

näiden tuotteiden tulliprosenttia vähennetään 30 % heti sopimuksen astuttua 

voimaan, toiset 30 % (alkuperäisestä tulliprosentista) toisen vuoden ensim-

mäisenä päivänä, 20 % kolmannen vuoden ensimmäisenä päivänä ja edel-

leen 20 % neljännen vuoden ensimmäisenä päivänä, jolloin tullit eliminoidaan 

siis kokonaan. Kunkin tullinimikkeen vaiheluokat luetellaan liitteen 2-A sisältä-

mässä taulukossa. 

8703-ryhmään kuuluvien ajoneuvojen vaiheluokka on 0, 3 tai 5. Vaiheluok-

kaan 0 kuuluvat ainoastaan 8703 10-alkuiseen ryhmään kuuluvat ajoneuvot, 

eli esimerkiksi erityisesti lumessa liikkumiseen suunnitellut ajoneuvot ja gol-

fautot. Pienimoottoriset henkilöautot, joiden iskutilavuus on korkeintaan 1 500 

cm3, kuuluvat vaiheluokkaan 5. Suurimoottoriset ja keskisuurella moottorilla 

varustetut autot, joiden iskutilavuus yli 1 500 cm3, kuuluvat vaiheluokkaan 3. 

Alla olevassa taulukossa (1) esitetään tullien eliminointiaikataulu vaiheluokan 

3 ja 5 ajoneuvoille. Näiden ajoneuvojen tulliprosentti ilman etuuskohtelua on 

10 %. 
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Taulukko 1. Aikataulu vaiheluokkiin 3 ja 5 kuuluvien ajoneuvojen tullien eliminoinnille EU-Ko-
rea -vapaakauppasopimuksen mukaisesti. 

Vuosi Vaiheluokka 3 (%)  Vaiheluokka 5 (%) 

2010 10 10 

2011 7 8,3 

2012 4 6,6 

2013 2 5 

2014 0 3,3 

2015 - 1,6 

2016 - 0 

 

Kuten taulukosta käy ilmi, pienimoottoristen ajoneuvojen tullit eliminoituvat lo-

pullisesti vuonna 2016 (heinäkuussa). Suurempien ajoneuvojen tulliprosentti 

tippui nollaan jo vuoden 2014 heinäkuussa. 

Koska tullien lisäksi tekniset seikat ovat kansainvälisen kaupan suurin este, 

sisältää EU :n ja Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus useita ylei-

siä sitoumuksia, jotka koskevat kaupan teknisiä esteitä ja joihin kuuluu stan-

dardeja, sääntelyyn liittyviä kysymyksiä, avoimuutta ja merkintöjä koskeva yh-

teistyö. Erityistä huomiota on kiinnitetty kulutuselektroniikkaan, moottoriajo-

neuvoihin ja niiden osiin, farmaseuttisiin tuotteisiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. 

Näitä varten sopimuksessa onkin omat alakohtaiset liitteensä. Moottoriajoneu-

voille ja niiden osille sekä farmaseuttisille tuotteille ja lääkinnällisille laitteille on 

lisäksi nimetty omat työryhmänsä. Työryhmät ovat osa vapaakauppasopimuk-

sen komitearakennetta, joka on vastuussa sopimuksen asianmukaisen toimin-

nan varmistamisesta, ja jonka avulla voidaan etsiä ratkaisuja markkinoille-

pääsyä koskeviin ongelmiin ja tehdä tiiviimpää sääntelyyn liittyvää yhteistyötä. 

(Euroopan Unioni 2011a, 8 & 17.) 

Vapaakauppasopimuksen liite 2-C käsittelee moottoriajoneuvoja ja niiden 

osia. Liitteessä molemmat osapuolet vahvistavat yhteisiksi tavoitteikseen ja 

periaatteikseen seuraavat: 

 varmistaa vastavuoroinen markkinoille pääsy kaikilta osin poista-
malla tullit ja tullien ulkopuoliset esteet kahdenvälisessä kaupassa 
tämän sopimuksen mukaisesti 

 edistää kansainvälisiin standardeihin perustuvaa lainsäädännön yh-
teensopivuutta 
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 luoda kilpailukykyiset markkinaolosuhteet, jotka perustuvat avoi-
muuden, syrjimättömyyden ja läpinäkyvyyden periaatteisiin 

 varmistaa ihmisten terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelu 

 tehostaa yhteistyötä kumpaakin osapuolta hyödyttävän kaupan ke-
hityksen edistämiseksi (Euroopan Unioni 2011c, 1142). 

 

Liite käsittää yhteensä kymmenen (10) artiklaa ja kolme (3) lisäystä. Lisäyk-

sessä 2-C-2 olevassa taulukossa 1 luetellaan vaatimukset, jotka ajoneuvon 

tulee täyttää vastatakseen EU:n teknisiä määräyksiä. Taulukko on tämän työn 

liitteenä numero 3. EU ja Etelä-Korea ovat sopineet, että UNECE:n eli Yhdis-

tyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission ajoneuvoja koskevien 

sääntöjen yhdenmukaistamista käsittelevä maailmanfoorumi (WP.29) on liit-

teen 2-C soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden alalla toimiva kansainvälinen 

standardointielin. Niinpä taulukossa on lueteltu aiheittain (esimerkiksi sallittu 

melutaso) UNECE:n sääntö, joka ajoneuvon tulee täyttää. Lisäksi taulukossa 

näkyvät EU:n vastaavat tekniset määräykset (direktiivit). Euroopan unionin toi-

mivaltaisten hyväksyntäviranomaisten on liitteen mukaisesti hyväksyttävä 

EU:n tyyppihyväksyntää varten tuote, joka täyttää kyseisessä taulukossa lue-

tellut vaatimukset.  

Euroopan komissio on seurannut tarkasti arkaluonteisiin sektoreihin kuuluvien 

tuotteiden tuonnin ja viennin kehitystä sopimuksen voimaanastumisen jälkeen. 

Tällaisia tuotteita ovat auto-, kulutuselektroniikka- ja tekstiilialan tuotteet. (Eu-

ropean Commission 2015a.)  

Viimeisin Euroopan komission vuosiraportti EU:n ja Korean tasavallan välisen 

vapaakauppasopimuksen implementoinnista julkaistiin maaliskuussa 2015. 

Sen mukaan autojen (HS 8703) tuonti Etelä-Koreasta EU:hun lisääntyi eniten 

vapaakauppasopimuksen ensimmäisenä voimassaolovuotena. Ennen sopi-

muksen voimaan astumista tuonti oli rahamääräisesti mitattuna noin 2,6 mil-

jardia euroa ajanjaksolla heinäkuu 2010 – kesäkuu 2011, kun se ajanjaksolla 

heinäkuu 2011 – kesäkuu 2012 oli noin 4 miljardia. Kasvua oli 53 %. Tämän 

jälkeen tuonti on ollut vuositasolla tasaista, noin 4 miljardia euroa. Vienti Kore-

aan on kasvanut tasaisemmin vuosien aikana. (European Commission 2015b, 

5.) Alla oleva kuvaaja (kuva 5) esittää moottoriajoneuvojen rahamääräistä 

tuontia ja vientiä ajanjaksolla heinäkuu 2010 – kesäkuu 2014.  
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Kuva 5. Euroopan komission julkaisema kaaviokuva moottoriajoneuvojen tuonnista ja vien-
nistä ajanjaksolla heinäkuu 2010 – kesäkuu 2014 (miljoonaa euroa 12 kuukauden mittaisen 
ajanjakson aikana). Ajoneuvojen tuonti Koreasta EU:hun kasvoi reilusti ensimmäisenä vuo-
tena vapaakauppasopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Sittemmin tuonti on ollut vuosita-
solla tasaista. EU:n vienti Koreaan on kasvanut tasaisemmin vuosien aikana. (European 
Commission 2015b, 5.) 

 

Myös European Automobile Manufacturers Association (ACEA) on seurannut 

tarkasti vapaakauppasopimuksen vaikutusta ajoneuvokauppaan. Yhdistys ja-

kaa komission esittämän mielipiteen siitä, että autoteollisuuden osalta EU:n ja 

Korean välisessä kaupassa on edelleen teknisiin seikkoihin liittyviä esteitä. 

Ongelmat koskevat kuitenkin lähinnä vientiä Koreaan. (ACEA 2015.) 

 

4 AUTOLOGISTIIKKA JA VIRANOMAISASIAT 

Auton hankkimiseen ulkomailta on erilaisia vaihtoehtoja. Prosessin voi hoitaa 

suurelta osin itse tai vaihtoehtoisesti hyödyntää erilaisia palveluja rahdin jär-

jestämisestä täyden palvelun pakettiin kaikkine paperitöineen. (Trafi a.) 

Kun sopiva auto on löytynyt ja ostopäätös ja kaupat tehty, voidaan aloittaa kul-

jetus- ja muut huolintajärjestelyt. Huolinnan lisäksi auton maahantuontiin liittyy 

viranomaismääräyksiä, jotka tulee huomioida. 
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4.1 Kuljetus Etelä-Koreasta Suomeen 

4.1.1 Vientiselvitys Etelä-Koreassa  

Etelä-Koreassa kaikki vientilähetykset käyvät läpi tulliprosessin. Prosessissa 

tavarat saavat hyväksynnän vientiselvityksen jälkeen ja ne lastataan kuljetus-

välineeseen. (Korea Customs Service.) 

Vientiselvityksen voi tehdä EDI:ä (Electronic Data Interchange) hyödyntämällä 

tai internetin välityksellä. Pääsääntöisesti vientilähetyksiä ei tarkasteta. Jos lä-

hetys kuitenkin joutuu tarkistukseen ja tarkistuksessa huomataan jotakin lai-

tonta, ovat asianmukaisten lakien mukaiset rangaistukset mahdollisia. Asian-

mukainen laki on esimerkiksi tullilaki. Tarkastuksessa tutkitaan esimerkiksi 

mahdollisia laittomia vientitavaroita, vääriä alkuperämaamerkintöjä ja teollisoi-

keuden rikkomuksia. (Korea Customs Service.) 

Mikäli vientiselvitys hyväksytään, pitää tavarat lastata kuljetusvälineeseen 30 

päivän sisällä hyväksymisestä. Muutoin vientiselvityksen hyväksyminen voi-

daan perua eikä maksuja välttämättä palauteta. Välttämättömissä tilanteissa, 

kuten lastausaikataulun muuttuessa, voidaan aikaa kuitenkin jatkaa. (Korea 

Customs Service.) 

 

4.1.2 Merirahti 

Auton kuljettamiseen valtamerien takaa soveltuu parhaiten merirahti. Kuljetus-

aika on luonnollisesti pidempi, mutta kuljetuskustannukset ovat selkeästi len-

torahtia pienemmät. Vaihtoehtoja on SK Encar Globalin mukaan kolme:  

kontti-, RoRo- tai bulkkikuljetus, joita havainnollistetaan alla kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Autoja voidaan kuljettaa meriteitse kontissa, RoRo-rahtina tai bulkkina eli irtorahtina. 
(SK Encar Global.) 
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Standardikonttien pituudet ovat 20 ja 40 jalkaa eli 6 tai 12 metriä. 20’-kontti so-

veltuu yhden auton kuljettamiseen, kun 40’-konttiin mahtuu kaksi keskiko-

koista ajoneuvoa peräkkäin. 40’-kontti voi siis tulla halvemmaksi, mikäli kulje-

tetaan useampaa ajoneuvoa. (AutoShippers a.) 

Roll On-Roll Off -alukset (RoRo) on suunniteltu erityisesti pyörällä kulkevan 

rahdin kuljettamiseen. Autovalmistajista muun muassa Mercedes, Jaguar, 

BMW ja Audi suosivat RoRo-aluksia kuljettaessaan ajoneuvojaan ympäri 

maailman. Lastausramppeja hyväksikäyttäen ajoneuvot voidaan yksinkertai-

sesti ajaa alukseen lähtösatamassa ja aluksesta pois määränpäässä. (Au-

toShippers b.) 

Lyhyemmillä ja suorilla reiteillä RoRo on yksinkertaisempi, nopeampi ja talou-

dellisempi vaihtoehto. Pidemmillä matkoilla, kun satamia on monia ja autoja 

joudutaan siirtämään laivasta toiseen, konttien selvittäminen ja siirtäminen 

saattaa olla jopa yksinkertaisempaa. On myös huomioitava, että kaikissa sata-

missa ei ole tarjolla molempia vaihtoehtoja haluttuun määränpäähän tai laisin-

kaan. (Lehtonen 2010, 16–17.)  

SK Encar Globalin mukaan irtorahtina kuljetettaessa auto lastataan alukseen 

ja puretaan aluksesta nosturin avulla. Vaihtoehtoa on tarjolla rajoitetusti ja lai-

vauskustannukset ovat RoRo-rahtia suuremmat. 

Kustannuksissa on otettava huomioon koko kuljetusketju: mahdollinen kontit-

taminen, esikuljetus satamaan, vientiselvityskustannukset, satamakustannuk-

set lähtö- ja määränpäässä sekä mahdollisessa kauttakulkusatamassa, meri-

kuljetus lisineen ja muine maksuineen ja tuontiselvityskustannukset. Mikäli 

rahti kuljetetaan huolintaliikkeen toimesta satamasta edelleen asiakkaalle, 

syntyy tästä luonnollisesti lisäkustannuksia.  

Etelä-Koreassa on World Source Portin mukaan 16 satamaa: Busan (Pusan), 

Daesan, Donghae, Gunsan (Kunsan), Gwangyang, Incheon, Jeju (Cheju), Ma-

san, Mokpo, Okgye, Pohang, Pyeongtaek, Samcheok, Sokcho, Ulsan ja 

Yeosu. Kuvassa 7 esitetään Korean mantereen satamat kartalla. Oranssi väri 

tarkoittaa pientä, sininen keskikokoista ja vihreä suurta satamaa.  
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Kuva 7. Etelä-Korean satamat kartalla. (World Port Source.) 

 

Suomeen suuntautuva valtameriliikenne tapahtuu pääsääntöisesti pienempi-

kokoisilla feeder-aluksilla, joihin valtamerialuksista purettu rahti lastataan väli-

satamassa. Suomen konttiliikenteelle välisatamina toimivat Euroopassa pää-

sääntöisesti Saksan Pohjanmeren satamat ja Benelux-maiden suuret konttisa-

tamat. Kansainvälisen RoRo-liikenteen päälinjat Suomesta/Suomeen ovat 

Suomi–Saksa, Suomi–Ruotsi, Suomi–Viro ja Suomi–Tanska. (Peltonen 2014, 

12; Trusiewicz & Błuś 2013, 28.) 

Suomessa on 11 konttisatamaa, joista suurimmat ovat HaminaKotka, Vuo-

saari (Helsingissä) ja Rauma. Suomen konttiliikenne onkin painottunut hyvin 

pitkälti näihin satamiin: vuonna 2013 lähes 90 % Suomen ulkomaan konttilii-

kenteestä käytti näitä satamia. Lisäksi konttitoimintaa on Porissa (Mäntyluoto), 

Oulussa, Kemissä, Torniossa, Kokkolassa, Raahessa, Hangossa ja Turussa. 

Vuonna 2013 RoRo-palveluja Suomen satamista tarjosivat HaminaKotka, 

Vuosaari (Helsinki), Hanko, Turku, Naantali, Rauma, Oulu ja Kemi. (Peltonen 

2014, 20–24; Trusiewicz & Błuś 2013, 3.) 

Esimerkiksi Wallenius Wilhelmsen Logistics (a; b) tarjoaa innovatiivisia ja kes-

täviä, maailmanlaajuisia laivaus- ja logistiikkapalveluja pääasiassa autojen, 
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rekkojen ja raskaan kaluston valmistajille. Yritys palvelee kuitenkin myös yksi-

tyisasiakkaita, ja sillä on toimipaikka Kotkassa nimellä Wallenius Wilhelmsen 

Logistics Kotka Oy. Kotkassa yritys toimii yhteistyössä Suomen Transval Oy:n 

kanssa (Transval 2014). Alla kuvassa 8 on esitetty WWL:n reittikartta Aasia-

Eurooppa-välillä. Koreasta WWL operoi Incheonin, Pyeongtaekin, Kunsanin ja 

Masanin satamista.  

 

Kuva 8. Wallenius Wilhelmsenin reittikartta Aasia-Eurooppa-välillä. Vihreillä merkittyihin sata-
miin, kuten Kotkaan, on jatkoyhteys. (Wallenius Wilhelmsen Logistics c.) 

 

Merirahtiin liittyy olennaisesti merirahtikirja tai konossementti. Merirahtikirja on 

Hörkön, Koskisen, Laitisen, Mattsonin, Ollikaisen, Reinikaisen ja Werderman-

nin (2010, 228) mukaan 

 rahdinkuljettajan puolesta annettu todistus siinä mainitun tavaran vas-
taanotosta 

 sitoumus kuljettaa tavara määräpaikkaan ja siellä luovuttaa asiakirjassa 
nimetylle henkilölle ilman, että tämän tarvitsee esittää itse asiakirjaa 

 kuljetussopimus, joka sisältää tai viittaa niihin ehtoihin, joilla tavara on 
otettu kuljetettavaksi. 
 

Merirahtikirja on aina osoitettava nimetylle vastaanottajalle eikä sitä voida siir-

tää. Tavaran saavuttua perille luovutetaan se merirahtikirjassa nimetylle vas-

taanottajalle tai kirjallisella valtuutuksella tämän valtuuttamalle henkilölle. Meri-

rahtikirjan sijasta voidaan laatia konossementti, joka on oikeusvaikutuksiltaan 

muutoin merirahtikirjaa vastaava asiakirja, mutta se voidaan siirtää ja siihen 

liittyy erilaiset luovutusmenettelyt. Konossementin määritelmän mukaan tavara 
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luovutetaan määräsatamassa ainoastaan sille, joka esittää alkuperäisen ko-

nossementin. Niin sanottu express-konossementti taas on puhdas tavarakulje-

tusasiakirja eikä se yleensä osoita omistusoikeutta tavaraan eikä näin ollen 

ole vaihtokelpoinen. Alkuperäistä konossementtia ei tällöin tarvitse määräsata-

massa esittää, vaan tavara luovutetaan sille, joka on konossementilla ilmoi-

tettu tavaran vastaanottajaksi. (Hörkkö ym. 2010, 218, 228.) 

 

4.1.3 Toimituslausekkeet ja vakuutukset 

ICC (International Chamber of Commerce) Suomen mukaan kauppasopimuk-

sen osana tulisi olla myyjän ja ostajan sopima toimituslauseke, jonka avulla 

täsmennetään tavaran toimittamiseen liittyviä seikkoja. Kansainvälisessä kau-

passa käytetään yleisesti Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) ylläpitämiä In-

coterms-toimituslausekkeita, joista uusin versio on Incoterms 2010. Valittu toi-

mituslauseke määrittelee 

 tavaran toimitushetken (luovutus/vastaanotto myyjän/ostajan kannalta) 

 toimitukseen liittyvät toimenpidevelvoitteet (myyjän/ostajan velvoitteet) 

 toimitukseen liittyvät kustannukset (myyjän/ostajan vastuu eri kuluista) 

 vaaranvastuun / riskin siirtymisen (myyjän/ostajan keskinäinen vaaran-
vastuu). 
 

Incoterms 2010 sisältää alla listatut yksitoista toimituslauseketta, joista ensim-

mäiset seitsemän lauseketta sopivat kaikille kuljetusmuodoille ja neljä vii-

meistä ainoastaan vesitiekuljetuksille: 

 EXW - Ex Works - Noudettuna lähettäjältä 

 FCA - Free Carrier - Vapaasti rahdinkuljettajalla 

 CPT - Carriage Paid To - Kuljetus maksettuna 

 CIP - Carriage and Insurance Paid - Kuljetus ja vakuutus maksettuna 

 DAT - Delivered At Terminal - Toimitettuna terminaalissa 

 DAP - Delivered At Place - Toimitettuna määräpaikalle 

 DDP - Delivered Duty Paid - Toimitettuna tullattuna 

 FAS - Free Alongside Ship - Vapaasti aluksen sivulla 

 FOB - Free On Board - Vapaasti aluksessa 

 CFR - Cost and Freight - Kulut ja rahti maksettuna 

 CIF - Cost, Insurance and Freight - Kulut, vakuutus ja rahti maksettuna 
(ICC Suomi). 

 



34 
 
Pelkkä kolmikirjaiminen lyhenne ei riitä, vaan sen perään lisätään sovittu mää-

räpaikka mahdollisimman tarkasti sekä sovellettava Incoterms-versio, esimer-

kiksi ”FOB Incheon, Incoterms 2010”. Valitun Incoterms-lausekkeen tulee olla 

sopiva tavaralle sekä kuljetusvälineelle ja vastata osapuolten sopimusta hei-

dän velvoitteistaan, esimerkiksi kuljetuksen tai vakuutuksen järjestämisestä. 

Lausekkeita CPT, CIP, CFR tai CIF käytettäessä myyjä täyttää toimitusvelvol-

lisuutensa silloin, kun hän luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle eikä vasta sil-

loin, kun tavara saapuu ostajalle määräpaikassa. Näillä lausekkeilla on siis 

kaksi kriittistä pistettä, koska riski siirtyy ja kustannukset jakautuvat eri pis-

teissä. Osapuolten tulee siksi täsmentää sopimuksessaan mahdollisimman 

tarkasti sekä toimituspaikka, jossa riski siirtyy ostajalle, että nimetty määrä-

paikka, jonne myyjän on solmittava kuljetussopimus. Mikäli muuta ei ole 

sovittu, katsotaan riskin siirtyvän silloin, kun tavara on toimitettu ensimmäiselle 

rahdinkuljettajalle. (Räty 2010, 5, 41.)  

Työn liitteenä numero 4 oleva logistiikkayhtiö DHL:n taulukko kuvaa tarkem-

min myyjän ja ostajan vastuita ja velvoitteita eri toimituslausekkeissa. Tarkat 

kirjalliset selvitykset kustakin toimitusehdosta löytyvät muun muassa Kansain-

välisen kauppakamarin (ICC) Suomen osaston julkaisemasta Incoterms 2010 

-kirjasta. Kuljetus- ja vakuutussopimukset määrittelevät omalta osaltansa osa-

puolten välisiä suhteita ja mahdollisia velvoitteita suhteessa kolmansiin tahoi-

hin (ICC Suomi). 

Rahdinkuljettajalla on vastuu kuljettamastaan tavarasta, mutta vastuuta on ra-

joitettu. Tästä johtuen globaali logistiikkayritys Wallenius Wilhelmsen Logistics 

(b) suosittelee henkilökohtaisen auton laivaajaa ottamaan erikseen merikulje-

tusvakuutuksen. Vakuutuksia saa vakuutusyhtiöiltä, tai sellainen voi olla mah-

dollista hankkia myös huolintayrityksen kautta. Esimerkiksi muun muassa au-

tojen maailmanlaajuisia laivauspalveluita tarjoava Uniworld International Inc. 

voi hankkia vakuutuksen rahdille asiakkaan pyynnöstä. Vakuutusyhtiöistä esi-

merkiksi If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (2015) kertoo myöntävänsä tavarankulje-

tusvakuutuksia myös yksityishenkilöille. 

Logistiikan Maailman (b) mukaan rahdinkuljettajan vastuuta rajoittavat kulje-

tusmuotoa säätelevät lait ja kansainväliset yleissopimukset sekä alalla nouda-

tettavat yleiset sopimusehdot. Rahdinkuljettajan vastuuta tavarasta on yleensä 



35 
 
rajoitettu joko painon tai kuljetusyksiköiden perusteella. Esimerkiksi merikulje-

tuksissa enimmäiskorvaus on 667 SDR/kolli tai 2 SDR/kg. SDR tarkoittaa kan-

sainvälisen valuuttarahaston määrittelemää erityisnosto-oikeutta (Special Dra-

wing Right). Alla olevassa taulukossa (taulukko 3) esitetään enimmäisvastuut 

sekä reklamaatio ja -vanhentumisajat kuljetusmuodoittain. 

Taulukko 2. Rahdinkuljettajien enimmäisvastuut sekä reklamaatio -ja vanhentumisajat kulje-
tusmuodoittain. (Logistiikan Maailma b.) 

 

Lisäksi on joitakin tilanteita, jolloin rahdinkuljettaja vapautuu korvausvelvolli-

suudesta kokonaan. Tällaisia tilanteita ovat puutteellinen pakkaus, lähettäjän 

tai vastaanottajan lastaus tai virhe, olosuhde, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut 

välttää, reklamaation tekeminen määräajan umpeutumisen jälkeen, ja merikul-

jetuksissa tulipalo tai navigaatiovirhe. Näissä tilanteissa se osapuoli (myyjä tai 

ostaja), jolla on riski tavarasta, ei saa korvausta mistään ja vahinko jää koko-

naisuudessaan hänen itsensä kannettavaksi, jollei hän ole ottanut tavarankul-

jetusvakuutusta. (Logistiikan Maailma b.) 

Kuljetusvastuuvakuutukset eivät ole lakisääteisiä kuten esimerkiksi liikenneva-

kuutus tai lakisääteinen tapaturmavakuutus. Rahdinkuljettaja on vastuussa ai-

heuttamistaan vahingoista lain tai alan yleissopimuksen mukaan, mutta rah-

dinkuljettajalla ei välttämättä ole tiekuljetusvakuutusta tai huolintavakuutusta, 

koska ne ovat vapaaehtoisia vakuutuksia. (Logistiikan Maailma b.) 
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CIP- ja CIF-lausekkeissa myyjä solmii vakuutussopimuksen siltä varalta, että 

tavara tuhoutuu tai vahingoittuu kuljetuksen aikana silloin, kun tavara on osta-

jan vastuulla. Tällöin ostajan on huomattava, että näiden lausekkeiden mu-

kaan myyjän edellytetään hankkivan vakuutuksen vain vähimmäislausekkeen 

mukaisesti. Jos ostaja haluaa laajemman vakuutussuojan, hänen on joko so-

vittava siitä myyjän kanssa tai tehtävä omat vakuutusjärjestelynsä. (Räty 

2010, 41, 105.) 

 

4.1.4 Tuontitullaus Suomessa 

Kun ajoneuvo tuodaan EU-alueen ulkopuolelta, se täytyy tulliselvittää vapaa-

seen liikkeeseen yhteisössä. Tavaraa ei kuitenkaan tarvitse tulliselvittää väli-

satamassa, vaan se voidaan siirtää Suomeen tullattavaksi. Tällöin puhutaan 

passituksesta. Kun ei-yhteisötavara jää Suomeen, voidaan käyttää T1-passi-

tusta, jolla tavara siirretään saapumistullitoimipaikasta (eli EU-alueen rajalla 

olevasta tullitoimipaikasta esimerkiksi satamassa) määrätulliin. (Tulli 2014d, 4; 

Tulli 2012b.) 

Lähetyksen vastaanottaja on aina vastuussa tulliselvityksen tekemisestä. Tulli-

ilmoituksen tekemiseen tarvitaan saapumisilmoitus, kauppalasku tai tilausvah-

vistus, rahtilasku, tuotteen tullinimike ja muut lähetykseen mahdollisesti liitty-

vät asiakirjat. Saapumisilmoituksen saa rahtilähetyksissä rahdinkuljettajalta. 

Tulliselvitysaika on merikuljetusten osalta 45 päivää, muuten 20 päivää. (Tulli 

2015c; d.) 

Yksityishenkilö voi tehdä tulliselvityksen joko Tullin nettipalvelussa tai henkilö-

kohtaisesti tullitoimipaikassa. Rahtilähetyksissä (ei siis postilähetyksissä) hen-

kilön on asioitava tavaraa lähinnä sijaitsevassa tullitoimipaikassa. Halutessaan 

yksityishenkilö voi myös käyttää huolintayritystä asiamiehenään, jolloin huolin-

tayritys hoitaa tullauksen korvausta vastaan. Nettipalvelussa ei kuitenkaan voi 

tulliselvittää muuttotavaroita, moottoriajoneuvoja, tupakka- ja alkoholituotteita, 

aseita, metsästystrofeita tai eläviä eläimiä. (Tulli 2015c.) Käytännössä autoa 

maahantuotaessa vaihtoehdoksi jää siis joko henkilökohtainen asiointi tavaraa 

lähinnä sijaitsevassa tullitoimipaikassa tai huolintayrityksen palveluiden hyö-

dyntäminen.  
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EU:n ulkopuolelta tuotavista ajoneuvoista kannetaan tulli ja maahantuonnin 

arvonlisävero. Tulli laskee maksettavan tullin, arvonlisäveron ja muut mahdol-

liset maksut tuonti-ilmoituksen perusteella. (Tulli 2015e; f.) Maksettavan tullin 

määrä riippuu tavaran tullinimikkeestä ja määrää alentavat mahdolliset tul-

lietuudet. 

Tullauspäätös toimii samalla tullilaskuna. Käteisasiakas saa luovutuspäätök-

sen, kun tavara on maksettu. Maksu onnistuu verkkopankkia käyttäen, pan-

kissa tai Tullissa. Tullin luottoasiakkaat saavat tavarat haltuunsa jo ennen tulli-

velan maksamista. (Tulli 2015g, 7, 15.) 

Mikäli ajoneuvo on myyty vietäväksi yhteisöön, tullausarvona käytetään lähtö-

kohtaisesti sen kauppa-arvoa eli sitä hintaa, joka siitä on tosiasiallisesti mak-

settu tai maksettava. Tosiasiallisesti maksettuun hintaan lisätään tullikoodek-

sissa tarkemmin säädetyt erät, kuten ajoneuvon kuljetus- ja vakuutuskustan-

nukset sekä kuljetukseen liittyvät lastaus- ja käsittelykustannukset siihen paik-

kaan saakka, jossa tavara tuodaan yhteisön tullialueelle. (Tulli 2014d, 4.) 

Ajoneuvojen maahantuonnin arvonlisävero on 24 %. Arvonlisäveron perus-

teena on lähtökohtaisesti ajoneuvon tullausarvo, johon on sisällytetty sen kul-

jetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin 

liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suo-

messa olevaan määräpaikkaan saakka. Lisäksi veron perusteeseen luetaan 

ajoneuvosta kannettu tulli. (Tulli 2014d, 4.) 

 

4.1.5 Rahdin nouto satamasta 

Rahdin noutoon ja siihen liittyviin käytäntöihin vaikuttavat kuljetusyritys, mää-

räsatama sekä se, onko kyseessä RoRo- vai konttikuljetus. Esimerkiksi Walle-

nius Wilhelmsen Logistics (b) lähettää saapumisilmoituksen vastaanottajalle 

tai tämän nimeämälle edustajalle mieluiten sähköpostitse. Saapumisilmoituk-

sessa ilmoitetaan ETA (estimated time of arrival) eli arvioitu saapumisaika, 

mutta muutosten varalta WWL suosittelee varmistamaan aluksen saapumis-

ajan käyttämällä esimerkiksi yrityksen Schedules-työkalua. Saapumisilmoituk-

sesta käy ilmi vielä maksettavat paikalliskulut, joita satamat laskuttavat palve-

luistaan. Hinnat ja hyväksyttävät maksutavat vaihtelevat niin ikään satamittain 
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ja löytyvät yrityksen ylläpitämistä satamakohtaisista tiedoista (Port informa-

tion) tai satamien omilta verkkosivuilta. Kun kaikki maksut on hoidettu, WWL 

antaa luovutusmääräyksen todisteeksi siitä, että vastaanottajalla on oikeus 

rahtiin. Lisäksi tulee tarkistaa satamakohtaiset tiedot muista rahdin tullausta ja 

luovutusta varten vaadittavista asiakirjoista. Nämä voi tarkistaa joko yrityksen 

ylläpitämistä satamatiedoista tai ottamalla yhteyttä paikalliseen toimistoon. 

WWL suosittelee tarkistamaan rahdin kunnon ennen muodollista rahdin vas-

taanottoa. Mikäli vaurioita ilmenee, tulisi niistä tehdä merkintä tavaran vas-

taanottokuittiin ennen sen allekirjoittamista ja virkailijalle palauttamista. Tar-

kemmat ehdot vahinkojen ilmoittamisesta käyvät ilmi merirahtikirjan taka-

osasta. (Wallenius Wilhelmsen b.) 

Mikäli auto saapuu kontissa, voi hyödyntää satamissa tarjolla olevia purkupal-

veluita. Kontti on myös mahdollista kuljettaa esimerkiksi omaan kotipihaan 

purkua varten. Tällöin vaaditaan sideloaderilla varustettu kuljetuskalusto, jollei 

saatavilla ole erillistä, asianmukaista nostokalustoa. Sideloader-kalustolla me-

rikontti nostetaan perävaunuun sijoitetuilla nostureilla sivusta alustan päälle ja 

lasketaan alas ilman erillistä nostokalustoa (Koskinen-yhtiöt). Kustannuksia 

tulee tällöin luonnollisesti kontin vedoista (kuljetuksista) ja mahdollisesta odo-

tusajasta, mikäli kontin purku venyy yli sallitun purkuajan. 

Ajoneuvojen luovutuksesta esimerkkinä Vuosaaren satamassa vastaa sata-

maoperaattori Finnsteve Oy. Lähetys luovutetaan laivan lastiluetteloon merki-

tylle vastaanottajalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle, kun vaadittavat 

maksut on suoritettu. Finnsteven tuontitoimistossa tulee esittää henkilöllisyys-

todistus, laivausasiakirja ja saapumisilmoitus tai vastaava, josta ilmenevät 

noudettavan ajoneuvon tiedot. Valtakirjasta tulee käydä ilmi valtuuttajan ja val-

tuutetun henkilötiedot ja noudettavan ajoneuvon merkki, malli ja valmistenu-

meron (VIN) vähintään viimeiset kuusi (6) merkkiä. Aamulla saapuvista Trave-

münden tai Lübeckin laivoissa tulevat ajoneuvot ovat noudettavissa arkisin 

saapumispäivänä noin klo 14.00. Muista satamista laivalla tulevat ajoneuvot 

ovat noudettavissa viimeistään laivan tuloa seuraavana arkipäivänä. (Finns-

teve.) 

Finnsteven terminaalin henkilökunta luovuttaa ajoneuvot tuontitoimistossa lei-

mattuja asiakirjoja vastaan. Ajoneuvon asiakirjojen selvittäminen onnistuu ar-

kisin klo 8–16 välisenä aikana. (Finnsteve.) 
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Ajoneuvojen noutajille on järjestetty kuljetus satama-alueella. Auto luovute-

taan noutajalle ja luvitetaan portille ulospääsyyn satamasta. Mikäli ajoneuvoja 

noudetaan satama-alueelta muutoin kuin ajamalla, esimerkiksi rekalla tai 

muulla kuljetusvälineellä, luvitetaan noutava kuljetusväline tuontitoimistossa 

pääsyyn satama-alueelle, kun dokumentit ovat luovutusvalmiita. Luovutuksen 

jälkeen kuljetusväline luvitetaan portista ulos pääsyyn. (Finnsteve.) 

 

4.2 Viranomaismääräykset 

4.2.1 Käyttöönottoilmoitus ja siirtolupa 

Mikäli ajoneuvoa ajetaan Suomessa heti maahantuonnin jälkeen ennen sen 

rekisteröintiä Suomessa, tulee siitä tehdä käyttöönottoilmoitus. Ilmoitus voi-

daan tehdä sähköisesti Tullin verkkosivuilla. Ajoneuvon käyttöönottoilmoitusta 

ei tarvitse tehdä, jos ajoneuvoa ei käytetä Suomessa ennen rekisteröintiä tai 

jos se siirretään muulla kuljetusvälineellä. Käyttöönottoilmoitusta varten tarvi-

taan ajoneuvon tiedot (merkki, malli ja valmistenumero) ja yrityksen nimi, jos 

ajoneuvo on yrityksen omistuksessa. (Tulli 2015h.) 

Lisäksi auton siirtoa ja väliaikaista verotonta käyttöä varten vaaditaan siirto-

lupa. Siirtolupia myöntävät katsastustoimipaikat ja tullit Trafin lukuun. Siirtolu-

valla tarkoitetaan lupaa, johon liittyvät ajoneuvoon kiinnitettävät siirtomerkit ja 

liikennevakuutus. Siirtolupaa haettaessa tulee ajoneuvon valmistenumeron 

olla tiedossa. (Trafi a; b.) 

Siirtomerkit kiinnitetään niissä olevan liimapinnan avulla rekisterikilville varat-

tuun paikkaan tai auton tuuli- tai takalasiin. Siirtomerkissä on kaksi kirjainta ja 

nelinumeroinen luku punaisin merkein valkoisella pohjalla. Siirtoluvan voimas-

saolon päätyttyä siirtomerkit on poistettava ajoneuvosta ja hävitettävä. (Trafi c; 

d.) Kuvassa 9 on esimerkki auton ja perävaunun siirtomerkistä. 

 

Kuva 9. Auton ja perävaunun siirtomerkki. Siirtomerkin koko on 100 mm x 292 mm. (Trafi d.) 
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Trafin siirtolupahakemuksen voi täyttää joko katsastustoimipaikalla tai Tullin 

toimipisteessä tai etukäteen pdf-lomakkeella. Siirtolupa voidaan myöntää kor-

keintaan seitsemän (7) päivää ennen luvan voimaan astumista. Ajoneuvon tu-

lee olla siirtoluvan käyttötarkoituksen huomioon ottaen liikenteeseen soveltuva 

ja rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvalli-

nen. Siirtolupa on lisäksi pidettävä ajoneuvossa mukana. (Trafi b; e.) 

Maahantuoduille ajoneuvoille myönnetään pitkiä siirtolupia. Tällöin siirtoluvan 

hakemisen yhteydessä tulee esittää Tullin vahvistama käyttöönottoilmoitus. 

Kolmen kuukauden siirtolupia myönnetään, kun autoveroasian käsittely on 

kesken Tullissa. Yhdeksän kuukauden siirtolupa voidaan myöntää, jos Suo-

messa myytäväksi tarkoitettua ajoneuvoa käytetään ajoneuvojen maahan-

tuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittavan yrityksen myyntitarkoituksessa ta-

pahtuvaan koeajoon tai esittelyyn. Siirtolupa myönnetään korkeintaan Tullin 

vahvistamasta käyttöönottoilmoituksessa olevaan käyttöoikeuden päättymis-

päivämäärään. Luvan voimassaolon ja verottoman käyttöoikeuden edellytyk-

senä on, että autoveroilmoitus annetaan viiden (5) päivän kuluessa luvan 

myöntämisestä. (Trafi f.) 

Siirtolupahakemus toimii samalla myös siirtovakuutushakemuksena. Katsas-

tustoimipaikat ja tullit myöntävät siirtovakuutuksia Liikennevakuutuskeskuksen 

lukuun. Siirtolupa on mahdollista myöntää myös ilman siirtovakuutusta. Tällöin 

hakijalla on oltava voimassaoleva jatkuva liikennevakuutus tai tarvittaessa ha-

kijalle myydään jatkuva liikennevakuutus. (Trafi e; Liikennevakuutuskeskus 

2015.) 

Siirtoluvan hinta on Trafin maksuasetuksen muutoksen myötä 16,60 euroa 

(asetus 1166/2014). Siirtovakuutusmaksu on ensimmäiseltä päivältä 10 euroa 

ja lisäpäiviltä 6 euroa per päivä (Liikennevakuutuskeskus 2015). 

 

4.2.2 Autovero 

Suomeen ensirekisteröitävästä ajoneuvosta kannetaan valtiolle autoveroa au-

toverolain (29.12.1994/1482) mukaisesti. Autoveroa ei tule sekoittaa ajoneu-

voveroon. Autoveron perii Tulli, kun taas ajoneuvoveron perii Trafi. 
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Autoveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista, linja-autoista (oma massa 

alle 1 875 kg), moottoripyöristä ja muista L-luokan ajoneuvoista. Maahantuo-

tua ajoneuvoa voi käyttää tieliikenteessä väliaikaisesti verotta enintään kol-

men kuukauden ajan, jos siitä on annettu käyttöönottoilmoitus Tullille. Autove-

roilmoitus tulee antaa viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen vahvis-

tamisesta. (Tulli 2015e; h.) 

Ajoneuvon autoverotusta varten Tullille pitää lähettää postitse seuraavat asia-

kirjat: 

 autoveroilmoitus täytettynä (lomake 72) 

 yksilöintilomake (lomake 27) 

 kopio kauppakirjasta ulkomailta (omistusketju verovelvolliseen saakka) 

 kopio ulkomaisen rekisteriotteen kaikista sivuista  

 selvitys CO2-päästötiedoista (vaatimuksenmukaisuustodistus tai muu 
vastaava selvitys) 

 kopio suomalaisesta katsastustodistuksesta, jos rekisteröintikatsastus 
on jo aloitettu 

 kopio tullauspäätöksestä (Tulli 2014e). 

 

Lomakkeet löytyvät Tullin verkkosivuilta, mistä voi tarkistaa myös autoverotuk-

sen toimipisteet. Verotuspäätös toimitetaan asiakkaalle kirjeenä ja autovero 

pitää maksaa 15 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä (Tulli 2014d, 5).  

Autoveron määrä riippuu auton yleisestä vähittäismyyntiarvosta Suomen 

markkinoilla ja hiilidioksidipäästöistä. Veron perusteena käytetään ajoneuvon 

yleistä verollista vähittäismyyntiarvoa eli hintaa, joka yhdestä samanlaisesta 

ajoneuvosta olisi yleisesti saatavissa myytäessä se verollisena Suomen mark-

kinoilla elinkeinonharjoittajalta kuluttajan asemassa olevalle ostajalle sinä 

ajankohtana, jona ajoneuvo ilmoitetaan tai olisi pitänyt ilmoittaa verotettavaksi. 

Jos yleisiin myyntihintoihin perustuvaa arvoa ei ole käytettävissä, yleinen vä-

hittäismyyntiarvo määritetään siitä hinnasta, jolla samanlaisia ajoneuvoja ylei-

sesti ilmoitetaan myytäväksi, vähennettynä tavanomaisia alennuksia vastaa-

valla erällä. Näin ollen verotusarvo voidaan määrittää ns. pyyntihinnan poh-

jalta vähentämällä siitä tavanomaisia alennuksia vastaava määrä. (Tulli 

2014d, 6.) 

Käytetyn ajoneuvon tavanomaisten alennusten määrä on 5 % lisättynä 750 

eurolla käytetyn ajoneuvon pyyntihinnasta tai 1 500 euroa riippuen siitä, kumpi 
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näistä johtaa suurempaan vähennykseen, kuitenkin enintään 30 % pyyntihin-

nasta. Tavanomaisia alennuksia vastaavat määrät muuttuvat markkinatilantei-

den muutosten mukaan. (Tulli 2014d, 6.) 

Prosenttiluku, jolla autovero lasketaan, määräytyy auton hiilidioksidipäästöjen 

(CO2) perusteella. Auton päästölukema löytyy esimerkiksi auton (EU- tai ETA-

valtiossa annetusta) rekisteröintitodistuksesta, vaatimuksenmukaisuustodis-

tuksesta (ns. CoC-todistus) tai valmistajan edustajan antamasta todistuksesta. 

(Tulli 2014f.)  

Vanhemmilla autoilla, joista ei ole saatavissa CO2-päästötietoa, sovelletaan 

auton kokonaispainoon ja käyttövoimaan perustuvaa veroprosenttia. Veropro-

sentti määritetään kokonaismassan perusteella myös sellaisille uusille autoille, 

joita eivät koske EY-tyyppihyväksyntämenettely ja yhteisötason säännökset 

päästöjen mittaamisesta. Tällaisia ovat mm. piensarjatuotantona valmistetut 

autot sekä EU:n ulkopuolella valmistetut yksittäiset autot. (Tulli 2014f.) 

Autoverolain liitteenä ovat taulukot, joista veroprosentit katsotaan. Verotau-

lukko 1, josta katsotaan CO2-päästöihin pohjautuvat veroprosentit, on tämän 

työn liitteenä 5. Veroprosentti on nykyisellä lainsäädännöllä vähintään 5 % ja 

korkeintaan 50 %. Hallituksen esityksen mukaan veroprosenttia kuitenkin las-

kettaisiin vuosien 2016–2019 aikana niiden autojen osalta, joiden ominaishiili-

dioksipäästö on enintään 140 g/km (Valtioneuvosto 2015b). 

Tulli ei tee laskelmia autoveron määrästä etukäteen. Autoveron määrän voi 

kuitenkin itse arvioida etukäteen. Auton verotusarvoa etsitään ensisijaisesti 

Mahti-tietokannasta, josta löytyy käytettyjen ajoneuvojen hintatietoja (katso 

kuva 10). Verotusarvoa voi arvioida myös tehtyjen autoveropäätösten perus-

teella. (Tulli 2014f.)  
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Kuva 10. Näyttöleike Tullin Mahti-tietokannasta, josta voi etsiä auton verotusarvoa syöttämällä 
vaadittavat tiedot järjestelmään. (Tulli 2015i.)  

 

Jos ajoneuvo on harvinainen tai sitä ei usein tuoda Suomeen, veron määrän 

arviointi on vaativampaa. Tulli käyttää tällöin arvonmääritykseen muita lain no-

jalla sovellettavia arviointimenetelmiä. (Tulli 2014f.) 

 

4.2.3 Auton rekisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä ja rekisteröinti 

Henkilö- ja tavaraliikenteeseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen on aina täy-

tettävä tietyt tekniset vaatimukset. EU:ssa on otettu käyttöön jäsenmaiden yh-

teinen tyyppihyväksyntämenettely. (Euroopan komissio 2011.) Tyyppihyväk-

synnällä tarkoitetaan menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa 

ajoneuvo- tai komponenttityypin täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset. 

Suomessa tyyppihyväksyntäviranomaisena toimii Liikenteen turvallisuusvi-

rasto Trafi. (Trafi g.) 

Ajoneuvon tyyppihyväksyntää ei ole Kukkosen ja Liuhan (2008, 22–23) mu-

kaan riippumattoman maahantuojan kannattavaa tai edes käytännössä mah-

dollista hankkia tuomilleen ajoneuvoille. Ajoneuvon tai sen osan tyyppihyväk-

syntää voi hakea ainoastaan valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja. Yksit-

täin tuotujen autojen kohdalla onkin Suomessa luovuttu EY-tyyppihyväksyn-

nän edellyttämisestä. 

Autonvalmistajat eivät tuo läheskään kaikkia mallejaan Euroopan markkinoille. 

Muille markkinoille tarkoitetuille ajoneuvoille ei yleensä valmistajan toimesta 
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ole hankittu eurooppalaisia hyväksyntöjä, vaikka ne käytännössä kaikki tarvit-

tavat vaatimukset täyttäisivätkin. (Kukkonen & Liuha 2008, 23.) 

Autolle, joka on EY-tyyppihyväksymätön ja joka on ollut käytössä enintään 

puoli vuotta, tehdään yksittäishyväksyntä. Muutoin suoritetaan rekisteröintikat-

sastus. (Trafi g.) 

Trafi vastaa ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä Suomessa. 

Trafi järjestää yksittäishyväksyntöjen myöntämisen hankkimalla toimintaan tar-

vittavat palvelut niiden tuottajilta. Trafi on tehnyt sopimuksen yksittäishyväk-

syntöjen myöntämisestä A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat 

Oy:n, Oy Testmill Ltd:n ja Yksityiset K-asemat Oy:n kanssa. (Trafi h.) 

Yksittäishyväksynnästä peritään Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista 

suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteessä 1 sää-

detty maksu. Maksu on ajoneuvoluokasta riippuen 180–300 euroa. (Trafi h.) 

Rekisteröintikatsastuksia tekevät katsastustoimipaikat. Rekisteröintikatsastuk-

sessa katsastaja tarkastaa ajoneuvon säännöstenmukaisuuden tarkastamalla 

ajoneuvossa olevat rakenteet ja varusteet, toteamalla pakollisten varusteiden 

olemassaolon sekä tarkastamalla ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden ajo-

neuvosta ja siitä esitettävistä dokumenteista. ETA-alueen ulkopuolelta tuo-

dusta ajoneuvosta on katsastuksessa esitettävä rekisteröintitodistus tai edelli-

sen rekisteröintivaltion rekisteröintiviranomaisen todistus edellisestä rekiste-

röinnistä, auton vaatimustenmukaisuutta koskeva selvitys sekä todistus kaa-

sulaitteista ja sähkölaitteista, jos kyseessä on matkailuauto. (Trafi a; i.) Rekis-

teröintikatsastuksen hinta vaihtelee hieman toimipaikoittain, ja se on noin 

140–200 euroa.  

Autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista säädetään Liikenne- ja 

viestintäministeriön asetuksessa 19.12.2002/1248. Asetuksen liitteenä 1 on 

taulukko, jota sovelletaan vuonna 1993 tai sen jälkeen käyttöön otetun tai otet-

tavan M-, N- ja O-luokan ajoneuvon tyyppihyväksynnässä ja yksittäishyväk-

synnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa. Liite 2 koskee EY-pien-

sarjahyväksyttävien M1-luokan ajoneuvojen koskevia poikkeuksia liitteen 1 

vaatimuksista. Liitteet 3–7 koskevat erikoiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja. 

Asetuksen liitteenä 8 on lisäksi ”ajoneuvoja koskevat kansalliset poikkeukset 

liitteiden 1–7 vaatimuksista”. Tätä taulukkoa voidaan soveltaa kansallisessa 
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tyyppihyväksynnässä, muussa yksittäishyväksynnässä kuin direktiivin 

2007/46/EY liitteen IV lisäyksen 2 tarkoittamassa M1- ja N1-luokan ajoneuvon 

26.2.2012 jälkeen tehdyssä yksittäishyväksynnässä, sekä muutos- ja rekiste-

röintikatsastuksessa. Ennen 1.1.2010 käyttöönotettujen ajoneuvojen rekiste-

röinti- ja muutoskatsastuksessa voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 31.12.2009 

voimassa olleita vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menettelyjä. Taulu-

kossa luetellaan kohteittain (esimerkiksi melutaso) vaatimustenmukaisuuden 

osoittamistapa. Osoittamistavat vaihtelevat kohteittain, esimerkiksi melutason 

vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa ”hyväksytyn asiantuntijan pätevyys-

aluettaan vastaavalla selvityksellä” tai ”ylempitasoisella osoittamistavalla”. 

Suurina sarjoina yhdysvaltalaisia, japanilaisia, korealaisia tai kanadalaisia 

markkinoita varten valmistetut ajoneuvot muodostavat poikkeuksen. Näille ajo-

neuvoille osoituksena vaatimusten täyttymisestä yksittäishyväksynnässä ja re-

kisteröintikatsastuksessa hyväksytään tiettyjen kohteiden (esimerkiksi valai-

simien) osalta valmistajan tai toimivaltaisen viranomaisen selvitys siitä, että 

ajoneuvo täyttää kyseisen maan mallivuotta koskevat vaatimukset, tai tätä il-

maiseva hyväksymismerkintä. Liite 8 on tämän työn liitteenä numero 6. Trafi 

on lisäksi julkaissut ohjeen liittyen liitteen 8 soveltamiseen 

(TRAFI/10704/03.04.03.03/2012). 

Mikäli auto ei täytä vaatimuksia, tulee suorittaa vaadittavat muutostyöt. Tällöin 

ajoneuvoon vaihdetaan määräysten mukaisia osia tai jo olemassa olevia osia 

muutetaan määräysten mukaisiksi. Muutostöistä voi tulla joissain tapauksissa 

hyvinkin monimutkaisia. EU on vuosien varrella kiristänyt määräyksiä, joten 

mitä uudempaa vuosimallia auto on, sitä useammin muutostöitä joudutaan te-

kemään. Suomessa on muutostöihin erikoistuneita yrityksiä. (Lehtonen 2010, 

23.) 

Kuningaskuluttaja-ohjelmasta (2014) käy ilmi, että muutostöissä voi joissakin 

tapauksissa säästää käyttämällä IT-asiantuntijoita, jotka pystyvät tekemään 

tarvittavia muutostöitä autoihin myös internetin kautta auton tietotekniikkaa 

muuttamalla. Ylen (2014) katsastajille tekemän haastattelun mukaan on hyvin 

harvinaista, että käytettynä tuotu auto jäisi kokonaan hyväksymättä eli että sitä 

ei saataisi laisinkaan Suomen rekisteriin. 
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Yksittäishyväksynnän tai rekisteröintikatsastuksen jälkeen suoritetaan auton 

rekisteröinti. Kun yksityishenkilö tuo ajoneuvon ulkomailta Suomeen liiken-

teessä käytettäväksi, tulee ajoneuvon ensirekisteröinnin yhteydessä esittää 

voimassaoleva rekisteröintikatsastustodistus tai yksittäishyväksyntätodistus, 

Tullin lupa rekisteröintiin autoverolliselle ajoneuvolle ja liikennevakuutus. Li-

säksi tarvitaan osamaksusopimus, jos kyseessä on osamaksukauppa ja kirjal-

linen autoveropäätös, jos ajoneuvolle ilmoitetaan useampi omistaja. (Trafi j.) 

 

5 AUTON MAAHANTUONNIN PROSESSI ETELÄ-KOREASTA 

Työn ensisijaisena tavoitteena oli selvittää auton maahantuonnin prosessi 

Etelä-Koreasta Suomeen. Prosessia lähdettiin selvittämään tutkimuskysymys-

ten 1–5 avulla. Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuskysymyksiin löydet-

tyjä vastauksia. Selkeyden vuoksi kysymykset ja vastaukset käydään läpi yksi-

tellen. Lisäksi käsitellään muita, työtä tehdessä esiin tulleita ja prosessiin vai-

kuttavia tai siinä huomioitavia asioita. 

Tutkimuskysymys 1: kuljetuksen järjestäminen 

Ajoneuvon laivausta varten tulee päättää, halutaanko käyttää RoRo- vai kont-

tikuljetusta. RoRo on yleensä halvempi vaihtoehto, mutta kontti usein turvalli-

sempi. Kun ajoneuvoa kuljetetaan Koreasta merirahtina Suomeen, joudutaan 

sitä käsittelemään myös Euroopan jälleenlaivaussatamassa. Mitä enemmän 

rahtia käsitellään, sitä suurempi todennäköisyys on sen vaurioitumiselle. Näin 

ollen myös konttikuljetus on varteenotettava vaihtoehto. 

Sovittu toimitusehto määrittelee, kuka vastaa mistäkin toimenpiteistä, esimer-

kiksi kuljetuksen järjestämisestä, ja mitä muita vastuita ja velvoitteita kummal-

lakin osapuolella on. Mikäli kuljetuksen järjestäminen on toimitusehdon mu-

kaan ostajan vastuulla, tulee ostajan olla yhteydessä huolintayritykseen, joka 

pystyy järjestämään auton kuljetuksen Etelä-Koreasta Suomeen. Jotkut kan-

sainväliseen autokauppaan keskittyneet korealaiset yritykset tarjoavat myös 

laivauspalveluita, eli he voivat järjestää kuljetuksen asiakkaan puolesta.  

Kuljetuksessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusasioihin. Auto kannat-

taa vakuuttaa kuljetuksen ajaksi. Vakuutuksen voi hankkia vakuutusyhtiöltä. 

http://www.trafi.fi/index.php?id=218
http://www.trafi.fi/index.php?id=218
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Toinen vaihtoehto on kysyä huolintayritykseltä, onko heidän kauttaan mahdol-

lista saada vakuutus. Mikäli vakuutuksen hankkiminen on toimitusehdon mu-

kaan myyjän vastuulla, kannattaa selvittää vakuutussuojan kattavuus ja tarvit-

taessa hankkia lisäsuojaa omilla vakuutusjärjestelyillä. Lisäksi on kiinnitettävä 

huomiota siihen, milloin vastuu siirtyy myyjältä ostajalle. 

Tutkimuskysymys 2: tullimuodollisuuksien hoitaminen Suomessa 

Auto tullataan Suomessa vapaaseen liikkeeseen. Tullauksen voi hoitaa asioi-

malla henkilökohtaisesti tavaraa lähinnä sijaitsevassa tullitoimipaikassa tai 

käyttämällä huolintayritystä asiamiehenä. 

Tutkimuskysymys 3: vaatimukset tullietuuden saamiseksi 

Jotta oikeuden tullietuuskohteluun voi saada, tulee tuonnin yhteydessä esittää 

asianmukainen alkuperäselvitys. Etelä-Koreasta tuotaessa tällainen selvitys 

on kaupalliseen asiakirjaan laadittu alkuperäilmoitus. Edellytyksenä ilmoituk-

sen laatimiselle on, että tavara on eteläkorealaista alkuperää. Alkuperän mää-

rittäviä ehtoja kutsutaan preferenssialkuperäsäännöiksi. Autojen kohdalla al-

kuperän määrittämiseen käytetään prosenttisääntöä, jonka mukaan auton val-

mistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää 45 % tuotteen 

vapaasti tehtaalla -hinnasta. Ilmoituksen laatii viejä, joka myös huolehtii, että 

edellytykset ilmoituksen laatimiselle ovat olemassa.  

Itse preferenssialkuperäsäännön täyttyminen tuskin nousee ongelmaksi. 

Tässä työssä ei kuitenkaan ole tarkoitus pohtia tarkemmin ehtojen täyttymistä, 

koska sen työn hoitaa tavaran viejä, ei tuoja. Suomessa Tulli ei myöskään 

pyydä tuojan vakuutusta siitä, että tuotteet täyttävät sopimuksessa tarkoitetut 

edellytykset, vaikka tämä Korea-sopimuksen alkuperäsääntöpöytäkirjan mu-

kaan olisikin mahdollista. 

Alkuperäselvityksen saaminen saattaa aiheuttaa ongelmia juuri siksi, että ai-

noa hyväksytty alkuperäselvitys on viejän itsensä laatima alkuperäilmoitus, 

jota varten taas vaaditaan valtuutetun viejän lupa. Viranomaisen vahvistamaa 

alkuperätodistusta ei siis ole mahdollista käyttää. Tässä sopimus poikkeaa 

muista EU:n tullietuussopimuksista. 

Poikkeuksena ovat alle 6 000 euron arvoiset lähetykset. Tällöin kuka tahansa 

viejä voi laatia viejän ilmoituksen kauppalaskulle tai muulle asianmukaiselle 
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kaupalliselle dokumentille. Toki tavaroiden täytyy tällöinkin täyttää alkuperä-

aseman saavuttamisen edellytykset. Auton maahantuonnissa tätä poikkeusta 

tuskin pystyy hyödyntämään, koska lähetyksen arvo on todennäköisesti yli 

6 000 euroa. Pienempiarvoisia autoja harvoin kannattaa tuoda Suomeen ulko-

mailta, koska kuljetuskustannuksissa ja muissa kuluissa hävitään silloin mah-

dollisesti saavutettu voitto. 

Ongelmaksi alkuperäselvityksen saaminen muodostunee varsinkin silloin, kun 

ostajana on yksityishenkilö, joka on hankkimassa itselleen autoa. Yhden tai 

kahdenkaan ajoneuvon tähden yritys ei välttämättä ole kiinnostunut käymään 

läpi valtuutetun viejän luvan saamisen vaatimaa prosessia. Tämä kävi ilmi ko-

realaisen autokauppaan keskittyneen yrityksen kanssa käydystä sähköposti-

keskustelusta. Heidän mukaansa kyseessä on monimutkainen prosessi. 

Alkuperäselvityksen lisäksi edellytetään joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, 

että tavara kuljetetaan suoraan Etelä-Koreasta EU:hun. Tämä ei aiheuta on-

gelmia kuljetettaessa autoa merirahtina Suomeen. Vaikka alus kulkisikin mui-

den maiden kautta, ei autoa lasketa tällöin vapaaseen liikkeeseen eikä sille 

suoriteta sellaisia toimenpiteitä, jotka olisi alkuperäsääntöjen mukaan kielletty. 

Tutkimuskysymys 4: muut viranomaismääräyksiin perustuvat muodolli-

suudet 

Muita hoidettavia asioita ovat käyttöönottoilmoitus, siirtolupa, autoverotus, re-

kisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä ja rekisteröinti. Näitä käsiteltiin tar-

kemmin teoriaosuudessa. Muodollisuudet ja vaatimukset ovat melko pitkälti 

samat riippumatta siitä, tuodaanko auto Etelä-Koreasta vai jostakin muusta 

kolmannesta maasta. Rekisteröintikatsastusta helpottaa kuitenkin aiemmin 

mainittu autoasetuksen liite 8, joka koskee suurina sarjoina korealaisia markki-

noita varten valmistettuja ajoneuvoja. Liitteen mukaan osoitukseksi vaatimus-

ten täyttymisestä hyväksytään valmistajan tai toimivaltaisen viranomaisen sel-

vitys siitä, että ajoneuvo täyttää kyseisen maan mallivuotta koskevat vaati-

mukset, tai tätä ilmaiseva hyväksymismerkintä.  

Tutkimuskysymys 5: auton noutaminen satamasta  
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Tätä käsiteltiin niin ikään teoriaosuudessa, eikä tähän liity Etelä-Koreasta tuo-

tavan auton kohdalla mitään erityispiirteitä. Käytössä olevat käytännöt vaihte-

levat määräsataman, kuljetusyrityksen ja sen mukaan, onko kyseessä RoRO- 

vai konttirahti. Noutoon liittyvät asiat pitäisi siis selvittää tapauskohtaisesti. 

Kaikki edellä kuvatut asiat ja vaiheet liittyvät auton maahantuonnin prosessiin. 

Prosessin pääkohdat esitetään prosessikaaviona kuvassa 11. 

 

Kuva 11. Prosessikaavio auton maahantuontiprosessin pääkohdista. 

 

Eturahti ja 
vientiselvitys

• mikäli toimitusehdon mukaan ostajan vastuulla, yhteys huolintayritykseen

Merirahti

• RoRo- tai konttikuljetus
• mikäli toimitusehdon mukaan kuljetuksen järjestäminen ostajan vastuulla, yhteys 

huolintayritykseen
• mahdollinen tavarankuljetusvakuutus vakuutusyhtiöltä tai huolintayrityksen kautta

Tuontitullaus

• henkilökohtainen asiointi tavaraa lähinnä sijaitsevassa tullitoimipaikassa tai 
huolintayrityksen palveluita hyödyntäen

• alkuperäilmoituksen esittäminen tullietuuskohtelun saamiseksi

Käyttöön-
ottoilmoitus

• auton ennen rekisteröintiä tapahtuvaa käyttöä ja pitkän siirtoluvan saamista varten 

• sähköisesti Tullin sivuilla

Siirtolupa ja 
vakuutus

• auton siirtoa ja/tai väliaikaista verotonta käyttöä varten

• katsastustoimipaikalla tai Tullin toimipisteessä 

• jatkuva vakuutus tai lyhyempiaikainen siirtovakuutus

Autovero-
ilmoitus

• viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen vahvistamisesta

• autoverotusta toimittavaan tullitoimipaikkaan postitse

Rekisteröinti
-katsastus tai 

yksittäis-
hyväksyntä

• katsastustoimipaikassa

• voidaan suorittaa jo ennen verotuksen toimittamista

Rekisteröinti

• katsastustoimipaikassa

• autoveron maksamisen jälkeen
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Prosessikaavio toimii tiivistelmänä ja muistilistana auton maahantuojalle. Tar-

kemmat tiedot selviävät sanallisesta prosessikuvauksesta. 

 

6 MAAHANTUONNIN KUSTANNUKSET  

Tutkimuskysymys 6 liittyi auton maahantuonnin kustannuseriin. Teoriasta ja 

maahantuonnin prosessista käy ilmi, että kustannukset syntyvät ostohinnan 

lisäksi rahdista ja kuljetusvakuutuksesta, mahdollisista tulleista, maahantuon-

nin verosta, siirtoluvasta, autoverosta, rekisteröintikatsastuksesta ja rekiste-

röinnistä. 

Alla olevassa case-tutkimuksessa vertaillaan Etelä-Koreasta hankittavan au-

ton oston ja maahantuonnin kustannuksia vastaavan auton hankkimiseen 

Suomesta. Case-tutkimukseen valitsin Suomessa harvinaisemman Hyundai 

Genesis Coupen, koska ulkomailta hankitaan usein Suomessa harvinaisempia 

automalleja. ”Casen” tuloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä käydään läpi kap-

paleen toisessa alaluvussa. Luku sisältää myös muita case-tutkimukseen liitty-

viä kommentteja. 

 

6.1 Case-tutkimus 

Suomessa Hyundain Genesis Coupe -autoja oli myynnissä case-tutkimusta 

tehdessäni ainoastaan neljä kappaletta. Valitsin näistä neljästä auton, jolle 

löysin mahdollisimman samanlaisen auton Etelä-Koreasta. Suomessa oli tar-

jolla ainoastaan 3.8-litraisella moottorilla varustettuja malleja, joten vertailu-

kohtaa etsiessäni jätin Hyundai Genesis Coupen 2.0-litraiset versiot kokonaan 

listauksen ulkopuolelle. Listauksia katsoin Autowini- ja SK Encar Global -si-

vustoilla. Enemmän vaihtoehtoja löytyi SK Encar Globalin valikoimasta. Seu-

raavaksi vertasin vuosimallia ja kilometrimääriä. Parhaiten näillä kriteereillä 

keskenään vertailukelpoiset autot olivat molemmat vuosimallia 2011. Ajokilo-

metrejä Suomessa myynnissä olevalla autolla oli hiukan enemmän: ilmoitettu 

(pyöristetty) mittarilukema oli 46 000 km, kun korealaiselta sivustolta löydetyn 

auton ilmoitettu mittarilukema oli 42 595 km. Alla on ilmoitukset molemmista 

autoista (kuvat 12 ja 13). Suomessa myynnissä oleva auto on nimetty vaihto-

ehto A:ksi ja Etelä-Koreassa myynnissä oleva auto vaihtoehto B:ksi. 
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Kuva 12. Vaihtoehto A. Suomalaisella nettiauto.com-sivustolla myynnissä oleva Hyundai Ge-
nesis Coupe. (Nettiauto 2015.) 

 

 

Kuva 13. Vaihtoehto B. Eteläkorealaisella encarglobal.com-sivustolla myynnissä oleva Hyun-
dai Genesis Coupe. (SK Encar Global 2015.) 

  

Vaihtoehto A:n pyyntihinta on siis 28 690 EUR ja vaihtoehto B:n pyyntihinta 

13 717 USD. Valuuttakertoimesta riippuen vaihtoehto B:n hinta on euroissa 

noin 12 067. Eroa näillä hinnoilla on 16 623 euroa vaihtoehto B:n eduksi. 

Vaihtoehto B:n lopullisiin kustannuksiin pitää kuitenkin laskea maahantuonnin 

kulut.  

Taulukossa 3 on laskettu kustannuksia Koreasta ostettavalle, kyseiselle Hyun-

dai Genesis Coupelle. Suomesta ostettavalle autolle ei ole huomioitu muita 

kustannuksia kuin kauppahinta, eli ei esimerkiksi auton noudosta syntyviä 

kustannuksia. Samalla periaatteella myöskään korealaisen auton satamasta 

noudon kustannuksia ei ole huomioitu. Näillä kustannuksilla tarkoitan matkus-

tuskustannuksia, jotka syntyvät auton ostopaikalle tai satamaan matkustaessa 

ja autoa sieltä pois ajettaessa. Rekisteröintikustannuksia ei myöskään ole 

huomioitu, koska sekä Suomesta että Etelä-Koreasta ostettaessa auto pitää 

rekisteröidä omiin nimiin.  

Kauppahinnan osalta on luonnollisesti vaikea sanoa, mikä lopullinen kauppa-

hinta kauppaneuvottelujen jälkeen olisi. Näin ollen olen käyttänyt sivustoilla 

ilmoitettuja kauppahintoja. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, toinen hintaan vai-

kuttava asia on valuutanmuuntokurssi sillä Etelä-Koreassa myynnissä olevan 
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auton hinta on ilmoitettu USA:n dollareissa. Vertailussa arvo on muutettu eu-

roiksi käyttämällä RatesFX:n (2015) valuuttamuunninta.  

Tullilla on omat, maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä ulkomaan va-

luutassa ilmaistujen rahamäärien euroiksi muuntamisessa käytettävät muunto-

kurssit. Esimerkiksi SK Encar Global tarjoaa mahdollisuuden maksaa myös 

euroissa. Mikäli auton kauppahinnan haluaa proformalle euroissa, tulee siitä 

ilmoittaa SK Encarille erikseen.  

Autoveron määrää ei voi etukäteen varmaksi sanoa, vaan se on arvio. Tulli 

päättää, mitä arvoa autoveron perusteena milloinkin käytetään, mutta ei tee 

arviolaskelmia käytettyjen autojen autoverosta. ”Casessa” käyttämälleni au-

tolle ei myöskään löytynyt verotusarvoa Mahti-järjestelmästä eikä suuntaa-an-

tavaa veron määrää sovellettujen verotusarvojen taulukoista. Laskelmissani 

olen käyttänyt autoveron perusteena vaihtoehto A:n pyyntihintaa vähennet-

tynä tavanomaisilla alennuksilla, joita käsiteltiin aikaisemmin teoriaosuudessa. 

Hiilidioksipäästöiksi suomalaisella sivustolla oli ilmoitettu 235 g/km, joka vero-

taulukon mukaan vastaa 40,5 prosentin veroprosenttia. 

Kuljetuskustannuksia pyysin kyseiselle autolle SK Encar Globalilta, mutta en 

niitä jostain syystä saanut. Kilpailevalta yritykseltä sain vastaavalle autolle 

sekä RoRo- että konttikuljetushinnan. Lisäksi pyysin tarjousta RoRo-kuljetuk-

siin keskittyneeltä kuljetusyritykseltä. RoRo-kuljetuksen hinta In-

cheonista/Pyeongtaekista Kotkaan oli kummaltakin lähes sama, noin 1 300 

euroa. Konttikuljetusta varten sain tarjouspyynnön vastaisesti tarjouksen kol-

melle Hyundai Genesis Coupelle 40’HQ-kontissa Busanista Helsinkiin, jolloin 

hinnaksi olisi tullut noin 1 850 euroa. Yhden auton kuljettamiseen riittäisi kui-

tenkin 20’-kontti, jolloin kustannusten pitäisi olla pienemmät.  

Taulukossa olen käyttänyt RoRo-rahdin hintaa, joka saatujen tarjousten pe-

rusteella oli halvempi. Hintaa olen pyöristänyt ylöspäin, koska tarjous ei sisällä 

eturahtia eikä lastaus- ja purkusatamien perimiä paikallisia maksuja. Auton 

myynti-ilmoituksesta ei käynyt ilmi, missä auto sijaitsee, mutta SK Encar Glo-

balin autologistiikkakeskuksen sijainnin perusteella valitsin lähtösatamaksi In-

cheonin. Kyseessä on kuitenkin pieni maa, jossa välimatkat eivät kasva 

isoiksi. Eturahdin ja satamien perimien, asiakkaalle kuuluvien maksujen osalta 

korotin kuljetuskustannuksia melko reilusti 2 000 euroon, koska halusin kus-

tannusten olevan ennemmin liian suuret kuin liian pienet. 
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Vakuutusta varten pyysin alustavan tarjouksen vakuutusyhtiöltä. Hinnaksi tuli 

noin 100 euroa. Muihin kustannuksiin on laskettu rekisteröintikatsastus ja siir-

tolupa, joiden yhteiskustannukseksi on arvioitu 250 euroa. 

Tulliprosentti kyseiselle automallille on nolla. Tämä siis sillä edellytyksellä, että 

autolle pystytään esittämään etuuskohteluun oikeuttava alkuperäselvitys. 

Huomattuani, että tullietuuteen vaadittavan alkuperäselvityksen saaminen 

saattaisi osoittautua ongelmalliseksi, päätin lisätä taulukkoon vaihtoehto C:n. 

Vaihtoehto C on sama kuin vaihtoehto B, mutta sisältää lisäksi tullin, koska il-

man alkuperäilmoitusta tulli on maksettava. Tulliprosentti autoille ilman tul-

lietuutta on 10 %. Tulli on todellisuudessa taulukossa ilmoitettua summaa vä-

hän alhaisempi, koska tullausarvoon lasketaan kauppa-arvon lisäksi CIF-kus-

tannukset siihen paikkaan saakka, jossa tavara tuodaan yhteisön tullialueelle. 

Paikka on tässä tapauksessa välisatama, jossa valtamerialus puretaan. Kus-

tannuksia ei kuitenkaan ollut tarjouksissa näin tarkkaan eritelty. Tulli vaikuttaa 

myös maahantuonnin arvonlisäveroon sitä nostavasti, sillä tulli huomioidaan 

arvossa, josta vero lasketaan. Kuten teoriaosuudessa kävi ilmi, maahantuon-

nin arvonlisäveron perusteessa huomioidaan lisäksi muut maahantuonnin kus-

tannukset aina ensimmäiseen Suomessa sijaitsevaan määräpaikkaan, eli 

tässä tapauksessa Kotkan satamaan asti. 

Taulukko 3. Kustannukset vaihtoehdoille A, B ja C. 

Kustannuserä A B C 

Kauppahinta 28 690 € 12 067 € 12 067 € 

Kuljetukset   2 000 € 2 000 € 

Vakuutus   100 € 100 € 

Tulli   0 € 1 417 € 

Maahantuonnin ALV   3 400 € 3 740 € 

Autovero   10 735 € 10 735 € 

Muut kustannukset   250 € 250 € 

Yhteensä 28 690 € 28 552 € 30 308 € 

Erotus -138 € 1 618 € 

 

Taulukon viimeisellä rivillä on laskettu vaihtoehto B:n ja A:n sekä vaihtoehto 

C:n ja A:n väliset erotukset. Vertailuarvona on siis käytetty vaihtoehto A:ta eli 

Suomesta ostettavaa Hyundai Genesis Coupea. Miinukselle menevä erotus 

tarkoittaa, että vertailuarvo on suurempi (ts. kalliimpi) ja plussalle jäävä erotus 

tarkoittaa, että vertailuarvo on pienempi (ts. edullisempi). 
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6.2 Johtopäätökset ja kommentit 

Case-tutkimuksessa Etelä-Koreasta hankittavan Hyundai Genesis Coupen 

kustannukset nousivat lähes samalle tasolle vastaavan Suomesta hankittavan 

auton kauppahinnan kanssa. Eroa vaihtoehto B:n hyväksi jäi ainoastaan va-

jaat 140 euroa. Ilman tullietuutta kyseisen auton hankinta Etelä-Koreasta ei 

kannattaisi taloudellisesti, sillä kustannukset nousivat korkeammaksi. Eroa tuli 

vaihtoehto A:n hyväksi reilu 1 600 euroa. 

Kauppahinnan lisäksi suurin kustannuserä vaihtoehto B:lle on autovero, joka 

nousee tässä tapauksessa yli 10 000 euron. Tämä johtuu lähinnä ajoneuvon 

melko korkeista hiilidioksipäästöistä, joiden pohjalta määräytyy korkea vero-

prosentti. Suurempia säästöjä voitaisiin siis saavuttaa hankkimalla pienipääs-

töinen auto, jolloin autoveroprosentti laskisi. Hallituksen pieni- ja keskipäästöi-

sille autoille suunnittelemat verohelpotukset laskisivat kustannuksia entises-

tään. Kyseisen Hyundai Genesis Coupen kohdalla vero ei kuitenkaan laskisi, 

koska hiilidioksipäästöt ovat enemmän kuin 140 g/km. 

Tässä työssä ei ole käyty tarkemmin läpi auton valintaan vaikuttavia tekijöitä, 

ja pyrin pitämään ”casen” melko yksinkertaisena. Muun muassa varusteluta-

soa ei tässä vertailussa siis tarkemmin huomioida. Korealaisessa sivustolla ei 

sanallista tietoa varustelusta edes ollut. Kuvien perusteella molemmat autot 

olivat hyvässä kunnossa ja varustelutaso pitkälti sama. Mahdollisesti vaaditta-

via vaatimuksenmukaisuustodistuksia ja muutostöitä ja niiden aiheuttamia 

kustannuksia on vaikea arvioida, joten ne on jätetty pois kustannustaulukosta.  

Mikäli kuljetukseen käytettäisiin konttia, olisivat kuljetuskustannukset korke-

ammat. Korkeammat kuljetuskustannukset nostaisivat myös maahantuonnin 

arvonlisäveroa ja vaihtoehto C:n kohdalla niin ikään maksettavan tullin mää-

rää. Vaihtoehto B:n kohdalla korkeammilla kuljetuskustannuksilla ei olisi vaiku-

tusta tullin määrään, koska tulliprosentti olisi joka tapauksessa nolla. Kontin 

jakamisella toisen maahantuojan kanssa olisi mahdollista säästää kuluissa, 

mutta sopivan jakajan löytäminen olisi todennäköisesti vaikeaa. 

Case-tutkimuksesta johtopäätöksiä tehtäessä on kuitenkin huomioitava, että 

se on ainoastaan suuntaa-antava, ja lopulliset, tarkat kustannukset selviäisivät 

ainoastaan tuomalla auto oikeasti Suomeen. Lisäksi kyseessä on ainoastaan 
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yksi automalli, eli yleispäteviä johtopäätöksiä auton maahantuonnin rahalli-

sesta kannattavuudesta ei kannata tehdä, eikä se ollut case-tutkimuksen tar-

koituskaan. 

Korealaismerkkisen auton voi saada hankittua Suomea edullisemmin myös 

toisesta EU-maasta. Ainakin sekä Hyundailla että Kialla on omaa valmistusta 

EU:ssa. Maahantuonnin prosessi olisi tällöin myös yksinkertaisempi. Kaikkia 

malleja ei toki valmisteta Euroopassa.  

 

7 YHTEENVETO JA LOPPUPOHDINTA 

EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus on lisännyt eteläkorealais-

ten autojen tuontia Eurooppaan. Tullietuussopimuksen nojalla eteläkorealaista 

alkuperää olevat ajoneuvot on mahdollista tuoda maahan tulleitta tai alem-

malla tulliprosentilla, mikä alentaa maahantuonnin kustannuksia. Etuuskohte-

lun saamiseksi tulee alkuperä osoittaa asianmukaisella alkuperäselvityksellä, 

jonka saaminen saattaa kuitenkin olla vaikeaa. 

Aloitin työn tekemisen toukokuun puolessa välissä 2015. Kesä–heinäkuussa 

työn tekemisessä oli noin 1,5 kuukauden tauko ollessani töissä. Jatkoin työtä 

elokuussa kesälomailun ohessa ja edelleen syksyllä opintojen rinnalla. Loka-

kuun lopussa työ oli melkein valmis, ja marraskuulle jäi lähinnä työn viimeis-

tely. Yhteensä tein siis työtä aktiivisesti noin neljän kuukauden ajan. Suunnit-

telemassani aikataulussa pysyin hyvin, mutta varsinkin lopulliset tutkimuskysy-

mykset muuttuivat melko paljon alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan verrat-

tuna. Tämä johtui siitä, että tutkimussuunnitelmaa tehdessäni ajattelin vielä 

paljon laajempaa kokonaisuutta kuin mikä lopullinen aihe rajattuna oli. 

Työtä aloittaessani ajattelin alkuperäselvitysasian mahdollisesti aiheuttavan 

ongelmia, koska Korea-vapaakauppasopimuksessa vaaditaan viejän itsensä 

laatima alkuperäilmoitus. Suuremmaksi ongelmaksi en tämän kuitenkaan ar-

vannut muodostuvan. Myös autoveron suuri osuus loppukustannuksista tuli 

pienenä yllätyksenä. 

Maahantuonnin prosessi on pitkälti sama kuin muistakin kolmansista maista 

autoa tuodessa. Kuljetukseen on pääsääntöisesti kaksi vaihtoehtoa: RoRo- tai 
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konttikuljetus. Kun alus saapuu Suomeen, tulee auto tullata vapaaseen liik-

keeseen. Lisäksi autosta tulee tehdä käyttöönotto- ja autoveroilmoitus. Auto-

veropäätöstä odottaessa autoa on mahdollista käyttää väliaikaisesti verotta 

hankkimalla siirtolupa. Luvan lisäksi auton käyttöä varten vaaditaan siirto- tai 

liikennevakuutus. Autolle tulee myös suorittaa rekisteröintikatsastus, jossa to-

detaan ajoneuvon säännöstenmukaisuus. Kun auto on läpäissyt katsastuksen 

ja autoveropäätös tullut ja autovero maksettu, voidaan auto rekisteröidä Suo-

meen. 

Suomesta ostettavan ja Koreasta tuotavan auton kustannuksia vertailtaessa 

kannattaa muistaa, että vaikka rahassa säästäisikin, on auton maahantuon-

nissa aina oma vaivansa. Prosessiin tulee siis varata aikaa ja miettiä, kannat-

taako vaivannäkö. Myös riskit tulee huomioida ja punnita tarkkaan. 

Case-tutkimuksessa olisi ollut mahdollista vertailla kolmantena vaihtoehtona 

toisesta EU-maasta tuotua korealaismerkkistä autoa, mutta päätin jättää sen 

työn ulkopuolelle. Se olisi vaatinut myös EU:n sisäisen autotuonnin prosessin 

selvittämistä, ja työstä olisi tällöin tullut liian laaja. Tässä on kuitenkin yksi 

mahdollisuus jatkotutkimuksen aiheeksi. Toinen mahdollisuus olisi selvittää 

auton hankintaprosessi Etelä-Koreassa. 

Vapaakauppasopimukset ovat pitkiä ja raskaslukuisia asiakirjoja. Onneksi olin 

perehtynyt niihin jo aikaisemmassa opinnäytetyössäni. Tästä oli suuri apu Ko-

rea-sopimusta läpikäydessäni. 

Auton ulkomailta hankkimiseen liittyvät palvelut ja niiden saatavuus näyttävät 

vaihtelevan suuresti sen mukaan, mistä auton aikoo hankkia. Internetistä etsi-

mällä löytää helposti suomalaisia yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet autojen 

maahantuontiin esimerkiksi Saksasta, Ruotsista, Yhdysvalloista tai Japanista. 

Sama pätee saatavilla olevan tiedon määrään. Internetistä löytää helposti tie-

toa liittyen auton maahantuontiin muun muassa edellä mainituista maista. 

Etelä-Koreasta autoa maahantuodessa sitä on vaikeampi löytää. Saatavilla 

oleva tieto liittyy pitkälti yleisesti auton maahantuontiin. 

Lisäksi ongelmia tiedonkeruussa aiheutti kieli. Korean tullilla on englanninkieli-

set sivut, mutta tarkemmat aiheeseen liittyvät tiedot vaikuttivat olevan saata-

villa ainoastaan korean kielellä, mikä on tietysti ymmärrettävää. Olisin toivonut 
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löytäväni tarkempaa tietoa siitä, mitä valtuutetun viejän luvan saaminen Kore-

assa vaatii.  

Vaikeuksia aiheutti myös työn sallittu maksimipituus. Vaikka rajasinkin alkupe-

räistä ajatustani aiheen käsittelystä, meinasi työstä tulla reilusti sallittua pi-

dempi, joten jouduin tiivistämään. Siitä huolimatta en saanut töitä lähteineen 

mahtumaan 60 sivuun, joka oli annettu työn maksimipituudeksi. 

Alkuperäselvityksen saamiseen liittyen olisin halunnut saada myös toisen nä-

kökulman. Kuten aikaisemmin totesin, en kuitenkaan saanut vastausta toiselta 

yritykseltä, jolle laitoin sähköpostia aiheeseen liittyen. Työssä esiin tuotu alku-

peräselvityksen saamisen vaikeus perustuu siis yhden yrityksen näkökulmaan 

siitä, että valtuutetun viejän luvan hakeminen olisi liian työläs prosessi. Toi-

saalta pidän tätä melko luotettavana ja todenmukaisena väittämänä, koska yri-

tys kertoi selvittäneensä asiaa huolintayrityksensä kanssa. 

Prosessissa esitetyt asiat perustuvat pitkälti vapaakauppasopimuksen tekstiin 

ja viranomaismääräyksiin, jotka on selvitetty viranomaisten omilta verkkosi-

vuilta. Näin ollen pidän prosessissa esitettyjä asioita luotettavina. 

Ensimmäistä opinnäytetyötäni tehdessä työskentelin samanaikaisesti kansain-

väliselle toimeksiantajayritykselleni. Kyseiselle yritykselle työskennellessä Tul-

lilta saattoi kysyä konsultointiapua yrityksen nimissä. Tätä työtä tehdessä ti-

lanne oli erilainen. Onneksi kuitenkin myös yksityishenkilön on mahdollista 

saada tullineuvontaa, nähtävästi kuitenkin vaihtelevalla menestyksellä: otin 

tulliin sähköisen tullineuvonnan kautta kaksi kertaa yhteyttä eri asioihin liittyen, 

vastauksen sain kuitenkin ainoastaan toisella kerralla.  

Ensimmäisellä kerralla kysymys liittyi alkuperän todistamiseen tilanteessa, 

jossa myyjällä ei ole valtuutetun viejän lupaa ja lähetyksen arvo on yli 6 000 

euroa. Esittelin myös lyhyesti opinnäytetyöni ja kysyin alustavasti, onko Tullilta 

mahdollista saada jatkossa konsultointiapua opinnäytetyöhöni, mikäli lisäkysy-

myksiä ilmenee. Tällöin en saanut mitään vastausta. Tämä ei sinänsä haitan-

nut, koska löysin vastauksen kysymykseeni lopulta Tullin verkkosivuilta: ainoa 

vaihtoehto laatia alkuperäilmoitus yli 6 000 euron arvoiselle lähetykselle on 

hakeutua valtuutetuksi viejäksi. 

Toisella kerralla kysymys liittyi EU-Korea-vapaakauppasopimuksen alkupe-

räsääntöpöytäkirjan artiklaan 19, jonka mukaan tuojamaan tulliviranomaiset 
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voivat vaatia tuojalta tuontitulli-ilmoitukseen tuojan vakuutuksen siitä, että tuot-

teet täyttävät sopimuksessa tarkoitetut edellytykset. Tämä tuli minulle täysin 

uutena asiana, enkä löytänyt tietoa, minkälainen tämä tuojan vakuutus käytän-

nössä on. Tällä kertaa sain tullineuvonnasta vastauksen: kuten teoriaosuu-

desta käykin ilmi, Suomessa ei vaadita tällaista tuojan vakuutusta. 

Aihe vaatii lainsäädännön muutosten seurantaa. Autoveroa koskevilla laki-

muutoksilla voi olla suurikin vaikutus siihen, kannattaako auto tuoda maahan 

Suomen ulkopuolelta. Esimerkiksi johdannossa mainittu EU:n rekisteröintiuu-

distus voisi toteutuessaan mahdollistaa sen, että maahantuodun auton voisi 

jatkossa rekisteröidä alemman autoveroprosentin maassa. 

Työn heikkoutena voidaan pitää sitä, että se ei ole kokonaisuudessaan työelä-

mälähtöinen eikä sillä ole toimeksiantajaa. Tullietuussopimukset liittyvät toki 

vahvasti yritysten väliseen liiketoimintaan, mutta työ on tehty yksityishenkilön 

näkökulmasta. Päätin tehdä työni ilman toimeksiantajaa, koska tällöin sain va-

lita aiheen ja työn sisällön itse niin, että se varmasti kiinnostaa minua. Toi-

saalta kuten olen jo aikaisemmin todennut, aihe on kuitenkin sellainen, jota 

pystyn myös työelämässä hyödyntämään. 

Kaiken kaikkiaan pidän työtäni onnistuneena. Onnistuin mielestäni luomaan 

hyvän ja käyttökelpoisen prosessikuvauksen ja -kaavion auton maahantuon-

nista, mikä oli työni ensisijainen tavoite. Löysin vastauksia kaikkiin tutkimusky-

symyksiin. Ainut hieman puutteelliseksi jäänyt osuus oli mielestäni auton 

nouto satamasta. Tämä johtui siitä, että käytössä olevat käytännöt vaihtelevat 

ja ne pitäisi selvittää tapauskohtaisesti. Myös tullietuussopimuksiin liittyen on-

nistuin mielestäni kokoamaan relevantin tietopaketin, joskin työn maksimipi-

tuus rajoitti paketin laajuutta. Vaikka työ on tehty yksityishenkilön näkökul-

masta, pystyvät myös autojen maahantuontiin keskittyneet välitysfirmat ja 

muut yritykset sitä halutessaan hyödyntämään. 

Case-tutkimuksen taulukon tein Excelillä, ja mikäli päädyn tulevaisuudessa 

auton hankkimiseen Etelä-Koreasta, toimii taulukko valmiine kaavoineen hy-

vänä kustannusten arvioimisen työkaluna. Tällä hetkellä auton hankkiminen 

Etelä-Koreasta ei kuitenkaan ole ajankohtaista, sillä se vaatisi melko suurta 

budjettia.  
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