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Kauppaa yli rajojen  
Katja Lahikainen (2015) 

Valtioiden välistä kaupankäyntiä kutsutaan kansainväliseksi kaupaksi. Valtiot solmivat 
keskenään sopimuksia, jotta kaupankäynti olisi sujuvaa ja oikeudenmukaista. Valtiot perustavat myös 
alueellisia liittoutumia, joiden sisällä noudatetaan yhteisiä kaupan sääntöjä. Suomelle kansainvälinen 
kauppa on pienenä valtiona tärkeää. Venäjä kuuluu Suomen tärkeimpiin kauppakumppaneihin, ja 
kauppaa käydessä ylitetään niin valtioiden kuin kulttuurienkin välisiä rajoja. 
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1. Valtiot käyvät kauppaa keskenään 

Valtiot käyvät kauppaa muiden valtioiden kanssa, koska ne eivät pysty tuottamaan kaikkia tarvitsemiaan 
tavaroita ja palveluita itse. Lisäksi joidenkin tavaroiden ja palvelujen ostaminen ulkomailta on edullisempaa 
kuin niiden tuottaminen. Kattaakseen tuonnista aiheutuvat menot valtiot tarvitsevat tuloja. Niitä ne saavat 
tavaroiden ja palveluiden viennistä eli myynnistä ulkomaille. Kansainvälinen kauppa on tärkeää, koska se 
kasvattaa hyvinvointia kotimaassa. 

2. Valtiot solmivat sopimuksia ja muodostavat liittoutumia 

Valtiot asettavat maksuja ja rajoituksia maahan tuotaville tavaroille. Näin ne suojelevat omaa tuotantoaan 
ulkomaiselta kilpailulta. Kauppaa rajoittavia tekijöitä ovat esimerkiksi tullit, joita tavaroista pitää maksaa 
maahan tuotaessa. Erilaiset maksut ovat tehokas tapa kerätä tuloja valtiolle. Rajoituksilla voidaan myös 
varmistaa, että maahan tuotavat tavarat ovat turvallisia käyttää. 

Valtiot voivat pyrkiä eroon kauppaa rajoittavista tekijöistä lisätäkseen ja helpottaakseen kauppaa. Ne tekevät 
kahdenkeskisiä sopimuksia tai muodostavat usean maan välisiä alueellisia liittoutumia. Maat sopivat 
esimerkiksi, että tuotavista tavaroista ei tarvitse maksaa tulleja. Tavaroiden tuominen rajojen ylitse helpottuu 
ja maiden välinen kauppa lisääntyy. 

3. Suomen ulkomaankauppa 

Suomi on pienenä valtiona erittäin riippuvainen ulkomaankaupasta. Sillä ei ole tarpeeksi raaka-aineita 
energian tuottamiseen ja tavaroiden valmistamiseen, joten se joutuu tuomaan niitä ulkomailta.[1] 

Vuonna 2013 Suomi toi eniten tuotteita Venäjältä. Venäjän tuonti oli suurta siksi, että Suomi ostaa sieltä 
energiatuotteita. Kaikki Suomeen tuotava maakaasu, ja 90 prosenttia öljystä ja kivihiilestä oli peräisin 
Venäjältä. Samana vuonna Suomi vei tuotteita eniten EU-maihin. EU-maat muodostivat Suomen 
kokonaisviennistä noin 55 prosenttia. Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi ja Saksa. Ruotsiin Suomi vei 
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eniten öljytuotteita sekä kemiallisia aineita ja tuotteita.[2] Saksaan Suomi vei paperia ja pahvia sekä koneita 
ja laitteita.[3] 

4. Suomen ulkomaankauppaa säätelevät sopimukset 

Suurin Suomen ulkomaankauppaan vaikuttava tekijä on sen jäsenyys Euroopan Unionissa. EU:n alueella 
tavarat, palvelut, pääomat ja ihmiset saavat liikkua vapaasti. EU:n jäsenmaat ovat solmineet tulliliiton, 
jonka sisällä erilaiset vienti- ja tuontitullit ja muut maksut ovat kiellettyjä. EU:n ulkopuolisia maita, kuten 
Venäjää kohtaan, EU soveltaa yhteisiä tullimaksuja. Suomen on siis periaatteessa helpompi käydä kauppaa 
EU-maiden kuin muiden maiden kanssa. 

Toinen merkittävä Suomen ulkomaankauppaa säätelevä tekijä on jäsenyys Maailman kauppajärjestö 
WTO:ssa (The World Trade Organization). WTO:n perussopimuksen tarkoituksena on luoda kaikille 
jäsenmaille samanlaiset mahdollisuudet käydä kauppaa ja poistaa kaupanesteitä maiden väliltä. WTO:n 
jäsenvaltiot eivät esimerkiksi saa asettaa ulkomaisille tuotteille korkeampia veroja tai vaatimuksia (muun 
muassa laadun suhteen) kuin kotimaisille tuotteille.[4]. 

5. Venäjä on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita 

Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa alkoi vuonna 1950 toisen maailmansodan jälkeen. 
Neuvostoliitto sai suomalaisia tuotteita Suomen maksamien sotakorvausten myötä ja se jatkoi tuotteiden 
ostamista bilateraalisen kaupan muodossa. Suomi vei Neuvostoliittoon pääosin jalostettuja tuotteita kuten 
vaatteita ja toi sieltä raaka-aineita kuten öljyä.[1] Kauppa Neuvostoliiton kanssa oli Suomelle erittäin 
merkittävää. Parhaimmillaan 1980-luvulla idänkauppa kattoi yli 25 prosenttia Suomen tuonnista ja 
viennistä. Kauppa romahti hetkellisesti Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991, mutta elpyi kuitenkin 1990- ja 
2000-luvulla Venäjän markkinoiden avautuessa ulkomaille.[5] 

Kuten kansainväliseen kauppaan yleensä, Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan vaikuttavat erilaiset 
sopimukset. Suomen tulee noudattaa EU:n ja Venäjän Euraasian unionin säännöksiä. Venäjä liittyi WTO:n 
jäseneksi vuonna 2012, mutta tähän päivään saakka YK:n kansainvälinen kauppalaki (Contracts for 
International Sales of Goods CISG) on tärkein Suomen ja Venäjän välistä kauppaa säätelevä sopimus, jonka 
noudattamiseen molemmat maat ovat sitoutuneet.[6] 

Kaupankäynnin pitkistä perinteistä ja suurista määristä huolimatta suomalaiset yritykset kokevat, että Venäjä 
on yksi haastavimmista markkina-alueista. Tämä koskee lähes kaikkia ulkomaankauppaa rajoittavia 
tekijöitä, kuten tullausta, erilaisia määräyksiä ja standardeja.[7] 

Kaupanesteiden lisäksi Venäjän ja Suomen välisessä kaupassa kohtaavat kaksi erilaista 
liiketoimintakulttuuria. Tutkimuksissa on todettu, että suomalainen ja venäläinen liiketoimintakulttuuri 
eroavat toisistaan esimerkiksi niin, että suomalaiset ovat päätöksenteossa rationaalisia ja venäläiset 
impulsiivisia. Suomalaiset harkitsevat pitkään ja punnitsevat asioita monelta kantilta ennen kuin tekevät 
päätöksiä. Venäläiset taas tekevät päätöksiä vaiston varassa ja usein viime tingassa. Emotionaalisuuden 
lisäksi venäläisten aikakäsitys on huomattavasti joustavampi kuin suomalaisten.[8] Kauppaa käydessä 
molemmilta osapuolilta vaaditaankin kärsivällisyyttä ja erilaisen kulttuurin ymmärtämistä. 

6. Monenlaiset rajat kansainvälisessä kaupassa 

Kansainvälistä kauppaa voidaan tarkastella erilaisten rajojen näkökulmasta. Kauppaa käydessä tavarat 
ylittävät fyysisiä valtioiden rajoja. Nykypäivänä tavaraa liikkuu valtioiden rajojen ylitse valtavia määriä 
kehittyneen tekniikan (muun muassa kulkuvälineiden) ja parantuneiden liikenneyhteyksien ansiosta. 
Informaatio liikkuu nopeasti maapallon eri puolille ja nopeat kommunikaatioyhteydet (esimerkiksi internet) 
edistävät tavaran liikkumista. Puhutaankin, että elämme globaalissa maailmassa, jossa valtioiden rajat ovat 
”madaltuneet” eivätkä ole niin merkittäviä kuin aikaisemmin. 
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Toinen tapa tarkastella rajoja ulkomaankaupassa ovat valtioiden väliset kauppaliittoumat. Valtiot 
muodostavat tulli- ja vapaakauppa-alueita helpottaakseen tavaran liikkumista rajojen ylitse. Liittoutumista 
seuraa, että rajat tiettyjen maiden välillä ”madaltuvat”. Samalla liittoumien ulkorajat voivat kuitenkin 
”vahvistua” ja kaupankäynti hankaloitua liittouman ulkopuolisten maiden kanssa. 

Ulkomaankauppaa tehdessä törmätään usein myös kulttuurisiin ja mentaalisiin rajoihin. Muun muassa 
kieli, lainsäädäntö ja liiketoimintakulttuuri ovat erilaisia kuin kotimaassa. Kansainvälisessä kaupassa täytyy 
ottaa huomioon, että kauppakumppani tulee eri kulttuurista, jonka arvot, tavat ja uskonto poikkeavat 
omistamme.[1] 

 

Keskeisiä käsitteitä: 
 
Palvelut = Palveleva toiminta, joka tuottaa hyötyä kuluttajille. Esimerkiksi koulut tuottavat palveluja 
tarjoamalla opetusta, ja yritykset tarjoavat kuljetuspalveluja, rakennustoimintaa, liike-elämän palveluja, 
kulttuuripalveluja jne. 
Tuonti = Tuonniksi sanotaan sitä, kun valtio tai yritys ostaa tavaroita tai palveluita ulkomailta. 
Vienti = Vienniksi sanotaan sitä, kun valtio tai yritys myy tavaroita ja palveluita ulkomaille. Kokonaisvienti 
on viennin kokonaismäärä eli kaikki tavarat tai palvelut, joita valtio tai yritys vie ulkomaille esimerkiksi 
vuoden aikana. 
Kansainvälinen kauppa = Tavaroiden ja palveluiden vaihtoa yli valtioiden rajojen. 
Kaupaneste / kauppaa rajoittavat tekijä = Valtioiden määrittelemät ulkomaankaupan rajoitukset, joita 
voivat olla tullimaksut, tuonti-, vienti- ja tullimuodollisuudet, ulkomaisia yrityksiä tai tuotteita syrjivät 
tekniset määräykset, kansalliseen talouteen kohdistuva säätely ja tukiaiset, joilla tuetaan kotimaan tuotantoa. 
Tulli = Valtion rajan yli kulkevista tavaroista perittävä maksu. 
Alueellinen liittouma = Euroopan Unioni on esimerkki alueellisesta liittoutumasta. Liittoutumaan kuuluvat 
maat ovat sopineet esimerkiksi taloutta koskevista yhteisistä säännöistä, joita he ovat sitoutuneet 
noudattamaan. 
Ulkomaankauppa = Kauppa, jota valtio käy muiden valtioiden kanssa. 
Pääoma = Tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen tarvittava raha tai tavaroiden valmistamiseen tarvittava 
laite. Pääoma voi olla myös kulttuuriin tai ihmisten osaamiseen perustuvaa tietoa ja taitoa. 
Tulliliitto = Tulliliiton jäsenmaat noudattavat yhteisiä ulkomaankaupan sääntöjä ja heidän väliltään on 
poistettu kaikki kaupanesteet (vrt. vapaakauppa-alue). 
Vientitulli = Maksu, jonka valtio perii rajan yli vietävistä tavaroista. 
Tuontitulli = Maksu, jonka valtio perii ulkomailta ostetuista tavaroista. 
Bilateraalinen kauppa = Bilateraalinen eli clearing-kauppa on kauppamuoto, jossa tavaroita tai palveluita ei 
makseta rahalla. Sen sijaan maat vaihtavat tavaroita ja palveluita, ja tarkastavat määräajoin niiden määrät. 
Tavoitteena on, että kumpikin maa vaihtaa arvoltaan yhtä suuren määrän tavaraa. 
Idänkauppa = Kauppa, jota Suomi käy Venäjän kanssa. Aikaisemmin käsitettä käytettiin Suomen ja 
Neuvostoliiton välisestä kaupasta. 
Alijäämäinen= Kauppa on alijäämäistä, kun tavaroiden ja palveluiden viennin arvo on pienempi kuin 
tavaroiden ja palveluiden tuonnin arvo. 
Markkina-alue = Maa tai sen osa-alue, johon valtion tai yrityksen tavaroiden ja palveluiden vienti 
kohdistuu. 
Standardi = Määritelmä siitä, millainen jonkin tuotteen tulee olla tai miten jokin asia tulisi tehdä. 
Esimerkiksi miten yrityksen ympäristöasiat hoidetaan tai miten elintarvikkeet valmistetaan 
Liiketoimintakulttuuri = Toimintatavat yrityselämässä: Miten on tapana käydä kauppaa toisten kanssa ja 
toimia liike-elämän piireissä. Esimerkiksi teititelläänkö vai voidaanko käyttää etunimiä. 
Globaali = Maailmanlaajuinen. Ulottua kaikkialle maailmassa. 
Vapaakauppa-alue = Valtioiden muodostama alue, jonka sisällä ei peritä tavaroista tulleja tai muita 
maksuja. Jäsenmaat eivät kuitenkaan noudata yhteisiä ulkomaankaupan sääntöjä (vrt. tulliliitto). 
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