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01.12.2022 | Seinäjoki, Seinäjoki Areena, Kuvaja-kabinetti

Vientikaupan ajankohtaispäivä 1.12.2022
Seinäjoki
Hybriditoteutus: Teams & Seinäjoki, Seinäjoki Areena, Kuvaja-kabinetti
Tervetuloa koulutukseen, jossa käydään läpi vientikauppaan liittyvät ajankohtaiset
tekijät, riskit, asiakirjat ja muut viennissä huomioon otettavat keskeiset asiat. Saat
koulutuksen avulla hyvän kokonaiskuvan vientikaupasta!
Kenelle? Kaikille vientikaupan parissa työskenteleville; niin alalle juuri tulleille kuin
kokeneemmillekin henkilöille, jotka haluavat päivittää tietojaan vientikaupan
uusimmista määräyksistä.
ALKAA
01.12.2022 08.45 01.12.2022 16.00
SIJAINTI
Seinäjoki Areena, Kuvaja-kabinetti, Seinäjoki

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

HINTA, LÄHI / ETÄ

0€/0€

0€/0€

(+alv 0%)

(+alv 0%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

Koulutuksessa käydään läpi vientikauppaan liittyvät ajankohtaiset tekijät,
riskit, asiakirjat ja muut viennissä huomioon otettavat keskeiset asiat.

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukaffit

Ohjelmassa
EU:n asettamat vientirajoitukset ja pakotteet – miten varmistan
viennin oikeellisuuden, vientiluvan hakeminen jne.
USA:n asettamat pakotteet ja niiden vaikutukset suomalaisten
yritysten vientiin
USA:n ja Kiinan kauppapoliittiset kiistat ja niiden vaikutukset sekä
muut geopoliittiset riskit
Venäjään kohdistuvat pakotteet
EU:n vapaakauppasopimukset ja niiden hyödyntäminen
vientikaupassa – sopimuksiin liittyvät alkuperäselvitykset ja
tuotteen alkuperän määräytyminen
Tullinimikkeet – oikean tullinimikkeen käytön tärkeys
vientikaupassa
Yhteenvetoa vientikaupassa tarvittavista keskeisistä asiakirjoista –
kauppalasku, pakkausluettelo, tuotekohtaiset sertifikaatit jne.
Kauppakamarien myöntämät asiakirjat – Euroopan unionin yleinen
alkuperätodistus, ATA carnet -tulliasiakirja
Asiakirjojen laillistaminen ja vahvistaminen
Kuljetuksissa huomioitavaa – Incoterms -toimituslausekkeet,
tavarankuljetusvakuutukset ja ISPM 15 -standardi
Brexitin tuomat muutokset asiakirjamääräyksiin Isoon-Britanniaan
vietäessä
Hyödyllisiä tietolähteitä, mitkä helpottavat vientikauppaan
valmistautumisessa – Tullin Fintaric -, Euroopan komission
Access2Markets - ja KauppakamariTiedon Viennin maatieto verkkopalvelut viejän apuna
Team Finland -verkoston tarjoamat digitaaliset palvelut
vientiyrityksille – työkalut viennin ja kansainvälistymisen eri
vaiheisiin

Koulutus on suunnattu kaikille vientikaupan parissa työskenteleville
henkilöille, niin alalle juuri tulleille kuin kokeneemmallekin henkilöstölle,
jotka haluavat päivittää tietojaan vientikaupan uusimmista määräyksistä.
Tilaisuuden kouluttajana toimii vientiasiantuntija Jukka Säikkälä
Helsingin seudun kauppakamarilta. Jukka on kokenut kouluttaja
tavaravientiin liittyvissä asiakirjavaatimuksissa ja ulkomaankaupan
määräyksissä. Kokemusta alalta eri organisaatioissa on yli 25 vuoden
ajalta. Kauppakamarilla Jukka vastaa myös uudesta Viennin maatieto teoksesta, joka kuuluu KauppakamariTiedon Ulkomaankauppa & Maatieto
-osioon.

8.50 linjojen avaus ja testaus
9.00 Koulutuksen avaus
Ohjelma:
EU:n asettamat vientirajoitukset ja pakotteet – miten varmistan viennin
oikeellisuuden, vientiluvan hakeminen jne.?
USA:n asettamat pakotteet ja niiden vaikutukset suomalaisten yritysten
vientiin
USA:n ja Kiinan kauppapoliittiset kiistat ja niiden vaikutukset sekä muut
geopoliittiset riskit
Venäjään kohdistuvat pakotteet
EU:n vapaakauppasopimukset ja niiden hyödyntäminen vientikaupassa –
sopimuksiin liittyvät alkuperäselvitykset ja tuotteen alkuperän määräytyminen
Tullinimikkeet – oikean tullinimikkeen käytön tärkeys vientikaupassa
Yhteenvetoa vientikaupassa tarvittavista keskeisistä asiakirjoista –
kauppalasku, pakkausluettelo, tuotekohtaiset sertifikaatit jne.
Kauppakamarien myöntämät asiakirjat – Euroopan unionin yleinen
alkuperätodistus, ATA carnet -tulliasiakirja
Asiakirjojen laillistaminen ja vahvistaminen
Kuljetuksissa huomioitavaa – Incoterms -toimituslausekkeet,
tavarankuljetusvakuutukset ja ISPM 15 -standardi
Brexitin tuomat muutokset asiakirjamääräyksiin Isoon-Britanniaan vietäessä
Hyödyllisiä tietolähteitä, jotka helpottavat vientikauppaan valmistautumisessa
– Tullin Fintaric -, Euroopan komission Access2Markets - ja
KauppakamariTiedon Viennin maatieto -verkkopalvelut viejän apuna
Team Finland -verkoston tarjoamat digitaaliset palvelut vientiyrityksille –
työkalut viennin ja kansainvälistymisen eri vaiheisiin
11.30 Lounas
14.00 Iltapäiväkahvi
16.00 Koulutus päättyy
Ohje ilmoittautumiseen verkkokaupassa: Kaikki tilaisuudet ja koulutukset
menevät ostoskorin kautta. Kannustamme tekemään henkilökohtaisen
rekisteröinnin, jolloin maksullisissa koulutuksissa saatte heti jäsenetuhinnan ja
ilmoittautuminen on vaivattomampaa.
Autamme mielellämme, otathan yhteyttä ep@kauppakamari.fi, (06) 429 8100

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.
Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään neljä (4)
arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

