Toimituslauseke on oleellinen osa kauppasopimusta. Toimituslausekkeella määritellään kansainvälisessä kaupassa tavaran toimittamiseen liittyviä kauppasopimuksen osapuolten välisiä velvollisuuksia, kustannusten jakautumista sekä riskin siirtymistä myyjän
ja ostajan välillä. Vain viittaamalla asianmukaisesti toimituslausekkeeseen, sopijapuolet voivat olla varmoja, että toimituslauseke tulisi
osaksi kauppasopimusta ja sitovaksi osapuolten kesken. Esimerkiksi
CIP (katuosoite ja määräpaikkakunta) Incoterms® 2020.
Toimituslausekekokoelmista Incoterms on laajimmin käytetty ja
maailmanlaajuisesti tunnettu. Ensimmäisen kerran Incoterms julkaistiin 1936. Sen jälkeen lausekkeita on uudistettu säännöllisesti
vastaamaan kulloinkin vallitsevia tavarakuljetusten käytäntöjä ja
vaatimuksia.
Tässä esitteessä pyritään havainnollistamaan eri toimituslausekkeiden tärkeimmät erot sekä kriittiset pisteet kansainvälisessä
kaupassa. Kriittisellä pisteellä tarkoitetaan kohtaa, jossa myyjän

velvollisuudet loppuvat ja ostajan velvollisuudet alkavat. Koska jotkut toimituslausekkeet jättävät kriittiset pisteet avoimeksi, kriittinen piste on määritettävä tarkasti kauppasopimuksessa. Lausekkeet on jaettu kahteen ryhmään sen mukaan, soveltuuko lauseke
kaikkiin kuljetuksiin vai ainoastaan vesikuljetuksiin.
OP Yrityspankki ja Pohjola Vakuutuksen asiantuntijat vastaavat mielellään maksutapoihin, toimituslausekkeisiin ja kuljetusvakuuttamiseen liittyviin kysymyksiin:
tradefinance@op.fi ja kuljetusvakuutus@pohjola.fi
Kansainvälisen kauppakamarin (International Chamber of
Commerce) Incoterms® 2020-julkaisu on ainoa virallinen selvitys
toimituslausekkeiden sisällöstä. Väärintulkintojen välttämiseksi
tätä esitettä on käytettävä yhdessä Incoterms® 2020-julkaisun
kanssa ja julkaisun englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Esitteessä käytetyt merkinnät
RISKIT
Myyjä kantaa riskin
tavaravahingosta

KUSTANNUKSET
Ostaja kantaa riskin
tavaravahingoista

Riskillä tarkoitetaan vaaraa tapahtumasta, joka voi aiheuttaa
tavaran vahingoittumisen tai menettämisen kuljetusketjussa. Tässä esitteessä Riski kuvaa riskin siirtymistä myyjältä
ostajalle sekä riskin siirtymiseen liittyvää kriittistä pistettä.
Myyjä tai ostaja voi suojautua tavarankuljetusriskeiltä ottamalla tavaravakuutuksen. Vakuutuksen ottaa kaupan osapuoli, joka kantaa riskin tai jolla on toimituslausekkeen mukaan vakuuttamisvelvollisuus.

Myyjän vastuu
kustannuksista

Kustannukset kuvaa vastuun jakautumista kaupan osapuolten
välillä tavaran toimittamiseen liittyvistä kustannuksista, kuten
rahdista, lastaus- ja purkauskustannuksista sekä tulli-, vero-,
yms. maksuista.

ASIAKIRJAT
Myyjän velvollisuus
hankkia asiakirjat
omalla kustannuksellaan

Ostajan vastuu
kustannuksista

TAVARAVAKUUTUS
Ostajan velvollisuus
hankkia asiakirjat
omalla kustannuksellaan

Asiakirjat kuvaa kummalla kaupan osapuolella on velvollisuus hankkia omalla vastuullaan ja kustannuksellaan tavaran
toimitukseen liittyviä asiakirjoja, joita ovat esimerkiksi vientilisenssi, alkuperätodistus, vakuutuskirja, kuljetusasiakirja,
toimitusasiakirja.

Myyjän velvollisuus hankkia tavaravakuutus ostajan hyväksi

CIP-toimituslausekkeen mukaan myyjän on hankittavaostajan hyväksi tavaravakuutus vähintään Institute Cargo Clauses –ehtokokoelman A-ehtojen tai vastaavan vähimmäissuojan mukaisesti. CIF-toimituslausekkeen mukaan myyjän
on hankittavaostajan hyväksi tavaravakuutus vähintään Institute Cargo Clauses –ehtokokoelman C-ehtojen tai vastaavan vähimmäissuojan mukaisesti. Ostajan vaatiessa myyjän
on hankittava ostajan kustannuksella saatavilla oleva laajempi vakuutussuoja, jota antavat esimerkiksi Institute Cargo
Clauses –ehtokokoelman A- tai B-ehdot (CIF) sekä Institute
War and Strikes Clauses (CIF tai CIP). Vakuutusarvon tulee
ylittää kauppasopimuksessa mainittu hinta vähintään 10%:lla
ja vakuutus on otettava sopimusvaluutassa. Vakuutuksen on
oltava voimassa vähintään toimituspaikasta määräsatamaan
(CIF) tai määräpaikkaan (CIP).

SOPIMUKSESSA ERIKSEEN MÄÄRÄTTÄVÄ KRIITTINEN PISTE
Kriittisellä pisteellä tarkoitetaan kohtaa, jossa myyjän velvollisuudet loppuvat ja
ostajan velvollisuudet alkavat toimituslausekkeen mukaan. Koska jotkut toimituslausekkeet jättävät kriittisten pisteiden täsmällisen paikan avoimeksi, kriittinen
piste on määriteltävä tarkasti kauppasopimuksessa. Tällainen erikseen määrättävän kriittisen pisteen alue kuvataan tässä esitteessä seuraavasti:
Pohjola Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta.
Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3.

RISKIT
KUSTANNUKSET
ASIAKIRJAT
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Incoterms® 2020 toimituslausekkeet

INCOTERMS® 2020
Kriittiset pisteet kotimaisessa ja kansainvälisessä kaupassa

hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
toimittaa tavara nimeämälleen rahdinkuljettajalle sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
tehdä kuljetussopimus tavanomaisin ehdoin ja maksaa rahti toimituspaikalta nimettyyn määräpaikkaan
vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu rahdinkuljettajalle
hankkia ostajan hyväksi kuljetusvakuutus vähintään Institute Cargo Clauses A-ehtojen mukaisesti ja ostajan vaatiessa sota- ja lakkovakuutus ostajan kustannuksella
vakuuttaa tavaran sopimusvaluutassa vakuutusarvosta, joka ylittää kauppasopimuksessa mainitun hinnan vähintään 10 %:lla, ja vakuutuksen on oltava voimassa toimituspaikasta
ainakin nimettyyn määräpaikkaan sekä toimittaa ostajalle vakuutuskirja tai todiste vakuutusturvasta

•
•
•
•

hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
tehdä kuljetussopimus tavanomaisin ehdoin ja maksaa rahti nimettyyn terminaaliin
toimittaa tavara asettamalla se ostajan käytettäväksi purettuna kuljetusvälineestä nimetyssä tai määräpaikassa sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

•
•
•
•

hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
tehdä kuljetussopimus tavanomaisin ehdoin ja maksaa rahti nimettyyn määräpaikkaan sekä purkauskustannukset, jotka kuuluvat myyjälle kuljetussopimuksen perusteella
toimittaa tavara asettamalla se ostajan purettavaksi saapuvasta kuljetusvälineestä sovitussa kohdassa nimetyllä määräpaikalla sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

•
•
•
•

hoitaa viennin ja tuonnin edellyttämät tullimuodollisuuksien kustannukset
tehdä kuljetussopimus tavanomaisin ehdoin ja maksaa rahti nimettyyn terminaaliin sekä purkauskustannukset, jotka kuuluvat myyjälle kuljetussopimuksen perusteella
toimittaa tavara asettamalla se ostajan purettavaksi saapuvasta kuljetusvälineestä sovitussa kohdassa nimetyllä määräpaikalla sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

•
•

hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
toimittaa tavara asettamalla se ostajan käytettäväksi nimetyllä lastauspaikalla nimetyssä satamassa ostajan nimeämän aluksen vieressä sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa ja
sataman tavan mukaisesti
vastata kaikista tavaralle aiheutuvista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

•

•
•
•
•
•
•
•
•

CIF

•
•
•
•
•
•
•

hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
toimittaa tavara sijoittamalla se ostajan nimeämään alukseen ostajan mahdollisesti nimeämällä lastauspaikalla nimetyssä laivaussatamassa sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
ja sataman tavan mukaisesti
vastata kaikista tavaralle aiheutuvista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu
hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
tehdä kuljetussopimus myydylle tavaralle soveltuvan aluksen käytöstä tavanomaisin ehdoin ja tavanomaista reittiä käyttäen toimituspaikalta nimettyyn määräsatamaan tai mahdollisesti 		
siellä sovittuun kohtaan
maksaa rahti ja purkauskustannukset, jotka kuuluvat myyjän maksettavaksi kuljetussopimuksen perusteella
toimittaa tavara asettamalla se alukseen sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa ja sataman tavan mukaisesti
vastata kaikista tavaralle aiheutuvista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu
hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
tehdä kuljetussopimus myydylle tavaralle soveltuvan aluksen käytöstä tavanomaisin ehdoin ja tavanomaista reittiä käyttäen toimituspaikalta nimettyyn määräsatamaan tai mahdollisesti
siellä sovittuun kohtaan
maksaa rahti ja purkauskustannukset, jotka kuuluvat myyjän maksettavaksi kuljetussopimuksen perusteella
toimittaa tavara asettamalla se alukseen sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa ja sataman tavan mukaisesti
vastata kaikista tavaralle aiheutuvista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu
hankkia ostajan hyväksi kuljetusvakuutus vähintään Institute Cargo Clauses C-ehtojen mukaisesti tai ostajan vaatiessa, laajempi vakuutussuoja ja/tai sota- ja lakkovakuutus ostajan kustannuksella
vakuuttaa tavaran sopimusvaluutassa vakuutusarvosta, joka ylittää kauppasopimuksessa mainitun hinnan vähintään 10 %:lla, ja vakuutuksen on oltava voimassa toimituspaikasta ainakin
nimettyyn määräsatamaan sekä toimittaa ostajalle vakuutuskirja tai todiste vakuutusturvasta

CIP

CPT

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO, Kuljetus ja vakuutus maksettuina (nimetty määräpaikka)

CIP

•
•
•
•

hyväksyä tavaran toimitus, kun se on toimitettu ja vastaanottaa tavara rahdinkuljettajalta nimetyllä määräpaikalla
vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
maksaa purkauskustannukset, elleivät ne kuulu myyjän maksettavaksi kuljetussopimuksen perusteella
hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin
maan kautta

•
•
•

hyväksyä tavaran toimitus, kun se on toimitettu ja vastaanottaa tavara rahdinkuljettajalta nimetyllä määräpaikalla
vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
maksaa kaikki tavarasta aiheutuvat kulut ja kustannukset tavaran ollessa matkalla määräpaikkaan ja purkauskustannukset, elleivät ne kuulu myyjän
maksettavaksi kuljetussopimuksen perusteella
hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin
maan kautta
annettava myyjälle tämän pyynnöstä laajemman vakuutussuojan ottamista varten tarpeelliset tiedot

•
Myyjän hankkima tavaravakuutus määräpaikkaan

DPU

DELIVERED PLACE UNLOADED, Toimitettuna purettuna nimetyssä määräpaikassa (nimetty määräpaikka)

DAP

DELIVERED AT PLACE, Toimitettuna määräpaikalle (nimetty määräpaikka)

•

DPU
DAP

•
•
•

vastaanottaa tavara, kun se on toimitettu
vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin
maan kautta

•
•
•

vastaanottaa tavara, kun se on toimitettu
vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
maksaa kaikki purkauskustannukset toimituksen vastaanottamiseksi saapuvasta kuljetusvälineestä nimetyllä määräpaikalla, elleivät ne kuulu myyjälle
kuljetussopimuksen perusteella
hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin
maan kautta

•

DDP

DELIVERED DUTY PAID, Toimitettuna tullattuna (nimetty määräpaikka)

FAS

FREE ALONGSIDE SHIP, Vapaasti aluksen sivulla (nimetty lastauspaikka, nimetty satama)

FOB

FREE ON BOARD, Vapaasti aluksessa (nimetty laivaussatama)

CFR

COST AND FREIGHT, Kulut ja rahti maksettuina (nimetty määräsatama)

DDP
FAS

•
•
•

vastaanottaa tavara, kun se on toimitettu
vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
maksaa kaikki purkauskustannukset toimituksen vastaanottamiseksi saapuvasta kuljetusvälineestä nimetyllä määräpaikalla, elleivät ne kuulu myyjälle
kuljetussopimuksen perusteella

•
•

vastaanottaa tavara, kun se on asetettu aluksen sivulle lastauspaikalla nimetyssä laivaussatamassa
vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu tai jos ostaja ei pysty vastaanottamaan tavaraa
sovittuna aikana tai ostajan nimeämä alus ei saavu ajoissa
tehdä omalla kustannuksellaan sopimus tavaran kuljettamisesta nimetystä laivaussatamasta, paitsi jos myyjä tekee kuljetussopimuksen
hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin
maan kautta

•
•

•

FOB
CFR

•
•
•
•
•
•
•

CIF

COST, INSURANCE AND FREIGHT, Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina (nimetty määräsatama)

Myyjän hankkima tavaravakuutus määräsatamaan

CIF

•
•
•
•
•

vastaanottaa tavara, kun se on sijoitettu ostajan nimeämään alukseen nimetyllä lastauspaikalla nimetyssä laivaussatamassa tai kun myyjä osoittaa,
että tavara on siten toimitettu sataman tavan mukaisesti
vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu tai jos ostaja ei pysty vastaanottamaan tavaraa
sovittuna aikana tai ostajan nimeämä alus ei saavu ajoissa
tehdä omalla kustannuksellaan sopimus tavaran kuljettamisesta nimetystä laivaussatamasta, paitsi jos myyjä tekee kuljetussopimuksen
hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin
maan kautta

FCA EXW

•
•
•
•
•
•

CPT

CARRIAGE PAID TO, Kuljetus maksettuna (nimetty määräpaikka)

vastaanottaa tavara, kun se on toimitettu
vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin
maan kautta

CPT

hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
toimittaa tavara nimeämälleen rahdinkuljettajalle sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
tehdä kuljetussopimus tavanomaisin ehdoin ja maksaa rahti toimituspaikalta nimettyyn määräpaikkaan
vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu rahdinkuljettajalle

FCA

•
•
•

CIP

•
•
•
•

FCA

FREE CARRIER, Vapaasti rahdinkuljettajalla (nimetty toimituspaikka)

vastaanottaa tavara, kun se on toimitettu
vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
hoitaa vienti- ja tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin maan kautta

DDP DAP DPU

•

hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
toimittaa tavara ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle joko a) myyjän toimitiloissa lastattuna ostajan järjestämään kuljetusvälineeseen tai b) muussa
nimetyssä paikassa myyjän kuljetusvälineessä ostajan purettavaksi sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

EXW

•
•
•

FAS

•
•

EXW

EX WORKS, Noudettuna lähettäjältä (nimetty toimituspaikka)

OSTAJAN VELVOLLISUUDET

FOB

FCA EXW
CPT
CIP
DDP DAP DPU
CFR FOB FAS

•

toimittaa tavara asettamalla sen ostajan käytettäväksi sovitussa kohdassa nimetyllä toimituspaikalla, jotta ostaja voi lastata sen noutavaan ajoneuvoon sovittuna päivänä tai sovitun
ajanjakson kuluessa
vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

TULLI

vastaanottaa tavara, kun se on asetettu alukseen laivaussatamassa tai kun myyjä osoittaa, että tavara on siten toimitettu sataman tavan mukaisesti
vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
maksaa kaikki tavarasta aiheutuvat kulut ja kustannukset tavaran ollessa matkalla määräsatamaan ja purkauskustannukset, elleivät ne kuulu myyjän
maksettavaksi kuljetussopimuksen perusteella
hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin
maan kautta

CFR

TULLI

MYYJÄN VELVOLLISUUDET
•

TERMINAALI

vastaanottaa tavara, kun se on asetettu alukseen laivaussatamassa tai kun myyjä osoittaa, että tavara on siten toimitettu sataman tavan mukaisesti
vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
maksaa kaikki tavarasta aiheutuvat kulut ja kustannukset tavaran ollessa matkalla määräsatamaan ja purkauskustannukset, elleivät ne kuulu myyjän
maksettavaksi kuljetussopimuksen perusteella
hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin
maan kautta
antaa myyjälle tämän pyynnöstä vakuutuksen ottamista varten tarpeelliset tiedot

CIF

TERMINAALI

