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Kansainvälisen kaupan kokonaisuus
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Mukaeltu: Weissenberg, 2014, 55



Huomioitavat sopimukset ja vakuutukset

 edustaja-, asiakas- ja huoltosopimukset 

 kuljetus- ja vakuutussopimukset 

 rahoitussopimukset

 tuote- ja henkilöstövakuutukset 

 kuljetus- ja tavaravakuutukset 
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Tunne kohdemaasi  

 Juridiset ongelmat poikkeavat kotimaan kaupasta
 Sääntely voi vaihdella, elintarvikkeiden osalta erityistesti huomioitava sääntely

• tuotteen koostumuksesta ja sallituista raaka-aineista
• pakkausmerkinnöistä
• sallituista ravitsemus- ja terveysväitteistä
• uuselintarvikkeista

 Kulttuuri-, oikeuskulttuuri- ja kielierot

 Oikeussuhteiden verkosto on monimutkainen
 Esim. suhteet valtioon, viranomaisiin, kilpailijoihin ja asiakkaisiin, 
tulli- ja vapaakauppasopimukset, teollisuusoikeuksia koskevat sopimukset,
verosopimukset, liikenne- ja kuljetussopimukset, riitojen ratkaisemista ja
tunnustamista koskevat sopimukset, kauppalakien yhtenäissopimukset
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Keskeisiä sopimuskohtia kauppasopimuksessa

 Minimivaatimuksena
 Kaupan kohde määritelty yksiselitteisesti
 Kauppahinta ja maksuaika
 Toimitusaika- ja paikka
 Omistusoikeuden ja vaaranvastuun siirtyminen osapuolten kesken

 Sovellettavan lain valinta
 ”Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.”
 CISG eli kansainvälinen kauppalaki

 Vastuunrajoitukset
 Riitojen ratkaisumenettelyt

 Sovittelu
 Välimiesmenettely
 Yleiset tuomioistuimet

 Tuomioistuimen toimivalta

 Vakioehtoiset sopimukset
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Toimitusehdot: Incoterms -ehdot

 Incoterms –toimituslausekkeet
 Kansainvälisen Kauppakamarin ylläpitämä toimituslausekekokoelma.
 Jaettu kahteen ryhmään
 Jokaiselle kauppatavalle on annettu määritelmän lisäksi nimi ja kolmikirjaiminen lyhenne 
 Kun myyjä ja ostaja sisällyttävät kauppasopimukseensa tuon lyhenteen ja viittauksen Incotermsiin, 

se merkitsee, että he noudattavat lausekkeen määritelmän mukaista kauppatapaa
 Päättäessään käyttää tiettyä lauseketta, esim. FOB Hanko Incoterms 2020, he samalla päättävät 

myyjän ja ostajan välisistä velvollisuuksistaan
 https://www.logistiikanmaailma.fi/sopimukset/toimituslausekkeet/incoterms-2020/
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Agenttisopimus/kauppaedustajasopimus

Laki ja neuvo TiLa

 Toimii päämiehen lukuun ja nimissä

 Kauppaedustaja

 Myyntiprovisio

 Kauppa päämiehen ja loppuasiakkaan välillä

 Liittyy erityislainsäädäntöä (Suomessa Laki kauppaedustajista ja 
myyntimiehistä ja EU:n agenttidirektiivi)
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Jakelusopimukset eli jälleenmyyntisopimukset

 Jälleenmyyjä toimii omissa nimissään
 Maahantuojat usein jälleenmyyjiä
 Sovittava esim. tullimaksut, jätemaksut, lisenssit

 Korvaus toiminnasta myyntivoittona
 Taloudellinen riski jälleenmyyjällä, esim. varastoriski

 Päämies ei ole osapuolena loppuasiakkaan kanssa 
tehtävässä sopimuksessa

 Suoraan säätelevää lainsäädäntöä ei ole  sopimuksen 
ehdot!
 Huom! Kansallinen lainsäädäntö eri maissa on tarkastettava
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Kaupallisten riskien hallinta - maksuehdot

 Maksuehtojen valinta
 Etukäteismaksu
 Remburssi

 Ostajan pankki sitoutuu maksamaan myyjän saatavan pyydettyjä asiakirjoja vastaan
 Perittävä

 Myyjä voi varmistaa, ettei ostaja saa perittävän asiakirjoja ennen kuin hän on suorittanut maksun tai 
hyväksynyt vekselin
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Remburssi

Laki ja neuvo TiLa

Pehkonen: Vienti ja tuontitoiminta 2000, s 196
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Huolintasopimukset

 Huolitsija ns. ”yleismies”
 Sopimukset
 Sopimusehdot: PSYM 2000

 Helpointa tehdä sopimus yhden rahdinkuljettajan kanssa, joka usein myös huolitsija

 Rahdinkuljettajan rajoitettu vastuu
 Vakuutukset!

 Lyhyet reklamaatio- ja vanhentumisajat

 Asianmukainen pakkaus tärkeää
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Esimerkkinä muutama sopimuslauseke

 ”Jälleenmyyjä vastaa tavaran maahantuonnista maahan X ja maahantuontiin liittyvien 
tullimaksujen ja lisenssimaksujen ja muiden maahantuontiin liittyvien mahdollisten 
viranomaismaksujen suorittamisesta.”

 ”Toimitusehdot Incoterms 2010 DAP Helsinki, osoite X.”

 ”Jälleenmyyjä vastaa tavaran maahantuonnista ja maahantuontiin liittyvien tullimaksujen 
ja lisenssimaksujen ja muiden maahantuontiin liittyvien mahdollisten viranomaismaksujen 
suorittamisesta. Jälleenmyyjä saa vuosittain x prosentin hinnanalennuksen tuotteista 
edellä mainittujen tullimaksujen suorittamisen johdosta. Hinnanalennus maksetaan 
jälleenmyyjälle vuosittain jälkikäteen tammikuussa edellisen kalenterivuoden 
toteutuneesta verottomasta myynnistä.”
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Tärkeitä linkkejä tutustuttavaksi

 https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/

 Eläintautilaki

 Eläintautiasetus

 Business Finland: Elintarvikkeiden vientipolku
 Ja sivut yleisesti

 Elintarvikkeiden kuljetus
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https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2013/20130441
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2013/20130832
https://www.businessfinland.fi/498584/globalassets/julkaisut/elintarvikkeiden_vientipolku.pdf
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/vienti-ja-kansainvalistyminen/sparraus
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/kuljetus/kansainvaliset-kuljetukset/


KIITOS!
Yhteystiedot
Puhelin: 044 -981 8690
Sähköposti: tia.lamsa@tilaki.fi
Lisätietoja: www.tilaki.fi; Fb: lakijaneuvotila –ota seurantaan
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