
Incoterms-toimituslausekkeet EXW
Lausekkeen ”Ex Works” mukaan myyjä toimittaa tavaran ostajalle sil-
loin, kun hän asettaa sen ostajan käytettäväksi tiloissaan tai muussa 
nimetyssä paikassa, esim. tuotantolaitoksessa tai varastossa. Myyjän 
ei tarvitse lastata tavaraa sitä noutavaan ajoneuvoon eikä huolehtia 
mahdollisesti sovellettavasta vientiselvityksestä.

Osapuolten tulisi täsmentää toimituskohta nimetyllä toimitus-
paikalla mahdollisimman selvästi, sillä kustannukset ja riskit siihen 
saakka ovat myyjän vastuulla. Ostaja vastaa kaikista kustannuk-
sista ja riskeistä viedessään tavaran sovitusta kohdasta nimetyltä 
toimitus paikalta. Tämä lauseke edustaa myyjän vähimpiä mahdollisia 
vel vollisuuksia.

FCA
Lauseke “vapaasti rahdinkuljettajalla” tarkoittaa, että myyjä toimit-
taa tavaran luovuttamalla sen ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle 
tai muulle henkilölle myyjän tiloissa tai muussa nimetyssä paikassa. 
Toimituspaikka vaikuttaa kuitenkin lastaus- ja purkausvelvollisuuk-
siin. Osapuolten tulisi täsmentää toimituskohta mahdollisimman 
selvästi, sillä riski siirtyy ostajalle siinä kohdassa.

Jos osapuolten aikomuksena on, että myyjä toimittaa tavaran 
ostajalle toimitiloissaan, heidän tulisi nimetä toimituspaikaksi toimi-
tilojen osoite. Jos taas osapuolet haluavat toimituksen tapahtuvan 
muualla, heidän on osoitettava toinen tarkka toimituspaikka.

Toimituslauseke FCA edellyttää, että myyjä vientiselvittää 
tavaran silloin, kun se on tarpeellista. Myyjällä ei kuitenkaan ole 
velvollisuutta tuontiselvittää tavaraa, maksaa tuontitullia tai hoitaa 
mitään tuontimuodollisuuksia.

CPT
Lauseke “kuljetus maksettuna” tarkoittaa, että myyjä luovuttaa tava-
ran nimeämälleen rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle sovitussa 
paikassa (jos osapuolet ovat siitä sopineet). Myyjä solmii kuljetus-
sopimuksen ja maksaa rahdin tavaran kuljettamisesta nimettyyn 
määräpaikkaan.

CPT edellyttää, että myyjä tarvittaessa vientiselvittää tavaran. 
Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tuontiselvittää tavaraa, 
maksaa tuontitullia tai hoitaa mitään tuontimuodollisuuksia.

CIP
Lauseke “kuljetus ja vakuutus maksettuna” tarkoittaa, että myyjä 
luovuttaa tavaran nimeämälleen rahdinkuljettajalle tai muulle hen-
kilölle sovitussa paikassa (jos osapuolet ovat siitä sopineet). Myyjä 
solmii kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin tavaran kuljettamisesta 
nimettyyn määräpaikkaan.

Myyjä solmii vakuutussopimuksen siltä varalta, että tavara 
tuhoutuu tai vahingoittuu sen ollessa kuljetuksen aikana ostajan 
vastuul la. Ostajan on huomattava, että CIP-lausekkeen mukaan myy-
jän edellytetään hankkivan vakuutuksen vain vähimmäis lausekkeen 
mukaisesti. Jos ostajan haluaa laajemman vakuutus suojan, hänen on 
joko sovittava siitä myyjän kanssa tai tehtävä 
omat vakuutusjärjestelynsä.

CIP edellyttää, että myyjä tarvittaessa vientiselvittää tavaran. 
Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tuontiselvittää tavaraa, 
maksaa tuontitullia tai hoitaa mitään tuontimuodollisuuksia.

DAT
Lauseke “toimitettuna terminaalissa” tarkoittaa, että myyjä toimittaa 
tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäviksi kuljetusväli-
neestä purettuna nimetyssä terminaalissa nimetyssä määrä paikassa 
tai määräsatamassa. “Terminaali” voi olla avoin tai katettu paikka, 
kuten laituri, varasto, konttipiha tai tie- rautatie- tai lento terminaali. 
Myyjä vastaa kaikista riskeistä kuljetuksen aikana siihen asti, kunnes 
tavara on purettu terminaaliin nimetyllä määräpaikalla.

DAT edellyttää, että myyjä tarvittaessa vientiselvittää tavaran. 
Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tuontiselvittää tavaraa, 
maksaa tuontitullia tai hoitaa tuontimuodollisuuksia.

DAP
Lauseke “toimitettuna määräpaikalle” tarkoittaa, että myyjä toi-
mittaa tavaran ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen 
nimetyllä määräpaikalla saapuneesta kuljetusvälineestä purettavaksi. 
Myyjä vastaa kaikista kuljetuksen aikaisista riskeistä viedessään 
tavaran nimettyyn paikaan.

DAP-lausekkeen mukaan myyjällä on tarvittaessa vientiselvitys-
velvollisuus. Myyjällä ei kuitenkaan ole ole velvollisuutta tuonti-

selvittää tavaraa eikä maksaa tullia tai tuontimuodollisuuksia. Jos 
osapuolet haluavat, että myyjä tuontiselvittää tavaran, maksaa 
tuontitullin ja hoitaa kaikki tuonti muodollisuudet, heidän tulisi 
käyttää toimituslauseketta DDP.

DDP
Lauseke “toimitettuna perille” tarkoitaa, että myyjä toimittaa 
tavaran ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen nimetyllä 
määräpaikalla purettavaksi saapuneesta kuljetusvälineestä. Myyjä 
vastaa kaikista kustannuksista ja riskeistä tavaran tuomiseksi määrä-
paikkaan. Hän on velvollinen vienti- ja tuontiselvittämään tavaran, 
maksamaan vienti- ja tuontitullin ja hoitamaan kaikki tullimuodolli-
suudet.

DDP kuvaa myyjän enimmäisvelvollisuuksia. Tätä lauseketta ei 
tule käyttää, jos myyjä ei pysty tuontiselvitykseen joko suoraan tai 
välillisesti. Jos osapuolet haluavat, että ostaja vastaa kaikista tuon-
timuodollisuuksien kustannuksista ja riskeistä, heidän tulisi käyttää 
lauseketta DAP.

Arvonlisävero tai muu tuonnin yhteydessä maksettava vero 
kuuluu myyjän maksettavaksi, ellei kauppasopimuksessa ole nimen-
omaisesti toisin sovittu.

FAS
“Vapaasti aluksen sivulla” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran, 
kun hän asettaa sen ostajan käytettäväksi tämän nimeämän aluksen 
vierellä, esim. laiturilla tai proomussa, nimetyssä laivaussatamassa. 
Riski tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy, kun tavara 
on aluksen vierellä ja ostaja vastaa kaikista sen jälkeisistä kustan-
nuksista.

Kun tavara toimitetaan kontitettuna, myyjä luovuttaa tyypillisesti 
kontin rahdinkuljettajalle sisämaan terminaalissa eikä aluksen vie-
rellä. Niissä tapauksissa oikea toimituslauseke ei ole FAS, vaan tulisi 
käyttää lauseketta FCA.

Toimituslauseke FAS edellyttää, että myyjä vientiselvittää 
tavaran silloin, kun se on tarpeellista. Myyjällä ei kuitenkaan ole 
velvollisuutta tuontiselvittää tavaraa, maksaa tuontitullia tai hoitaa 
mitään tuontimuodollisuuksia.

FOB
“Vapaasti aluksessa” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran ostajan 
nimeämään alukseen nimetyssä laivaussatamassa tai osoittaa 
tavaran oleva jo siten toimitetun. Riski tavaran vaurioitumisesta tai 
tuhoutumisesta siirtyy silloin, kun tavara on aluksessa. Ostaja vastaa 
kaikista sen jälkeisistä kustannuksista.

Toimituslauseke FOB edellyttää, että myyjä vientiselvittää 
tavaran silloin, kun se on tarpeellista. Myyjällä ei kuitenkaan ole 
velvollisuutta tuontiselvittää tavaraa, maksaa tuontitullia tai hoitaa 
mitään tuontimuodollisuuksia.

CFR
Lauseke “kulut ja rahti maksettuina” tarkoittaa, että myyjä toimittaa 
tavaran alukseen tai osoittaa tavaran olevan jo siten toimitetun. Riski 
tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy ostajalle, kun 
tavara on aluksessa. Myyjän tulee tehdä kuljetussopimus ja maksaa 
kulut rahtitavaran tuomiseksi nimettyyn määräsatamaan.

Toimituslauseke CFR edellyttää, että myyjä vientiselvittää 
tavaran silloin, kun se on tarpeellista. Myyjällä ei kuitenkaan ole 
velvollisuutta tuontiselvittää tavaraa, maksaa tuontitullia tai hoitaa 
tuontimuodollisuuksia.

CIF
Lauseke “kulut, vakuutus ja rahti maksettuina” tarkoittaa, että myyjä 
toimittaa tavaran alukseen tai osoittaa tavaran olevan siten toimite-
tun. Riski tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy ostajal-
le, kun tavara on aluksessa. Myyjän tulee tehdä kuljetussopimus ja 
maksaa kulut ja rahti tavaran tuomiseksi nimettyyn määräsatamaan.

Myyjä solmii sen lisäksi vakuutussopimuksen, joka kattaa ostajan 
riskin tavaran tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta kuljetuksen 
aikana. Ostajan tulisi huomata, että CIF-lausekkeen mukaan myyjän 
edellytetään hankkivan vakuutuksen vain vähimmäisehdoin. Jos 
ostaja haluaa laajemman vakuutussuojan, hänen on sovittava siitä 
myyjän kanssa tai tehtävä oman vakuutusjärjestelynsä.

Toimituslauseke CIF edellyttää, että myyjä vientiselvittää tavaran 
silloin, kun se on tarpeellista. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvolli-
suutta tuontiselvittää tavaraa, maksaa tuontitullia tai hoitaa tuonti-
muodollisuuksia.

= Toimituslauseke tarkoitettu vesikuljetuksiin.
 Muut toimituslausekkeet soveltuvat kaikkiin kuljetusmuotoihin.

EXW Ex Works    
 Noudettuna lähettäjältä    (...nimetty toimituspaikka)

FCA Free Carrier    
 Vapaasti rahdinkuljettajalla   (...nimetty toimituspaikka)

CPT Carriage Paid to    
 Kuljetus maksettuna    (...nimetty määräpaikka)

CIP Carriage and Insurance Paid to    
 Kuljetus ja vakuutus maksettuina   (...nimetty määräpaikka)

DAT Delivered at Terminal     
 Toimitettuna terminaalissa    (...nimetty määräpaikka)

DAP Delivered at Place    
 Toimitettuna määräpaikalle    (...nimetty määräpaikka)

DDP Delivered Duty Paid   
 Toimitettuna tullattuna    (...nimetty määräpaikka)

FAS Free Alongside Ship    
 Vapaasti aluksen sivulla    (...nimetty laivaussatama)

FOB Free On Board    
 Vapaasti aluksessa    (...nimetty laivaussatama)

CFR Cost and Freight     
 Kulut ja rahti maksettuna    (...nimetty määräsatama)

CIF Cost, Insurance and Freight    
 Kulut, vakuutus ja rahti maksettuna  (...nimetty määräsatama)

Mainittujen toimituslausekkeiden kuvaukset perustuvat Kansainvälisen Kauppakamarin Incoterms 2010 -teokseen, mutta eivät välttämättä täysin vas-
taa kauppakamarin virallisia kuvauksia kyseisistä toimituslausekkeista. Lisätietoja saa Kansainvälisen Kauppa-kamarin Incoterms 2010 -teoksesta.

Mikäli tämän esitteen kuvausten ja Incoterms-sääntöjen välillä syntyy erimielisyyksiä, Incoterms-sääntöjen englanninkielinen teksti
on ratkaiseva. Esitteen kuvausta on hyvä käyttää yhdessä Kansainvälisen Kauppakamarin Incoterms 2010 -julkaisun kanssa.

EXW
Lausekkeen ”Ex Works” mukaan myyjä toimittaa tavaran ostajalle silloin, 
kun hän asettaa sen ostajan käytettäväksi tiloissaan tai muussa nimetyssä 
paikassa, esim. tuotantolaitoksessa tai varastossa. Myyjän ei tarvitse lastata 
tavaraa sitä noutavaan ajoneuvoon eikä huolehtia mahdollisesti sovellettavas-
ta vientiselvityksestä.

Osapuolten tulisi täsmentää toimituskohta nimetyllä toimituspaikalla 
mahdollisimman selvästi, sillä kustannukset ja riskit siihen saakka ovat 
myyjän vastuulla. Ostaja vastaa kaikista kustannuksista ja riskeistä viedessään 
tavaran sovitusta kohdasta nimetyltä toimituspaikalta. Tämä lauseke edustaa 
myyjän vähimpiä mahdollisia velvollisuuksia. 
 
FCA
Lauseke “vapaasti rahdinkuljettajalla” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran 
luovuttamalla sen ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle 
myyjän tiloissa tai muussa nimetyssä paikassa. Toimituspaikka vaikuttaa 
kuitenkin lastaus- ja purkausvelvollisuuksiin. Osapuolten tulisi täsmentää toi-
mituskohta mahdollisimman selvästi, sillä riski siirtyy ostajalle siinä kohdassa.

Jos osapuolten aikomuksena on, että myyjä toimittaa tavaran ostajalle toi-
mitiloissaan, heidän tulisi nimetä toimituspaikaksi toimitilojen osoite. Jos taas 
osapuolet haluavat toimituksen tapahtuvan muualla, heidän on osoitettava 
toinen tarkka toimituspaikka.

Toimituslauseke FCA edellyttää, että myyjä vientiselvittää tavaran silloin, 
kun se on tarpeellista. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tuontiselvittää 
tavaraa, maksaa tuontitullia tai hoitaa mitään tuontimuodollisuuksia.  

CPT
Lauseke “kuljetus maksettuna” tarkoittaa, että myyjä luovuttaa tavaran 
nimeämälleen rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle sovitussa paikassa (jos 
osapuolet ovat siitä sopineet). Myyjä solmii kuljetussopimuksen ja maksaa 
rahdin tavaran kuljettamisesta nimettyyn määräpaikkaan. 

CPT edellyttää, että myyjä tarvittaessa vientiselvittää tavaran. Myyjällä ei 
kuitenkaan ole velvollisuutta tuontiselvittää tavaraa, maksaa tuontitullia tai 
hoitaa mitään tuontimuodollisuuksia.

CIP
Lauseke “kuljetus ja vakuutus maksettuna” tarkoittaa, että myyjä luovuttaa 
tavaran nimeämälleen rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle sovitussa 
paikassa (jos osapuolet ovat siitä sopineet). Myyjä solmii kuljetussopimuksen 
ja maksaa rahdin tavaran kuljettamisesta nimettyyn määräpaikkaan. 

Myyjä solmii vakuutussopimuksen siltä varalta, että tavara tuhoutuu tai 
vahingoittuu sen ollessa kuljetuksen aikana ostajan vastuulla. Ostajan on 
huomattava, että CIP-lausekkeen mukaan myyjän edellytetään hankkivan 
vakuutuksen vain vähimmäislausekkeen mukaisesti. Jos ostajan haluaa 
laajemman vakuutussuojan, hänen on joko sovittava siitä myyjän kanssa tai 
tehtävä omat vakuutusjärjestelynsä.

CIP edellyttää, että myyjä tarvittaessa vientiselvittää tavaran. Myyjällä ei 
kuitenkaan ole velvollisuutta tuontiselvittää tavaraa, maksaa tuontitullia tai 
hoitaa mitään tuontimuodollisuuksia.

DAT  
Lauseke “toimitettuna terminaalissa” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran 
ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäviksi kuljetusvälineestä purettuna 
nimetyssä  terminaalissa nimetyssä määräpaikassa tai määräsatamassa. 
“Terminaali” voi olla avoin tai katettu paikka, kuten laituri, varasto, konttipiha 
tai tie- rautatie- tai lentoterminaali. Myyjä vastaa kaikista riskeistä kuljetuksen 
aikana siihen asti, kunnes tavara on purettu terminaaliin nimetyllä määräpai-
kalla.

DAT edellyttää, että myyjä tarvittaessa vientiselvittää tavaran. Myyjällä ei 
kuitenkaan ole velvollisuutta tuontiselvittää tavaraa, maksaa tuontitullia tai 
hoitaa tuontimuodollisuuksia.

DAP
Lauseke “toimitettuna määräpaikalle” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran 
ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen nimetyllä määräpaikalla saa-
puneesta kuljetusvälineestä purettavaksi. Myyjä vastaa kaikista kuljetuksen 
aikaisista riskeistä viedessään tavaran nimettyyn paikaan.

DAP-lausekkeen mukaan myyjällä on tarvittaessa vientiselvitysvelvollisuus. 
Myyjällä ei kuitenkaan ole ole velvollisuutta tuontiselvittää tavaraa eikä 

maksaa tullia tai tuontimuodollisuuksia. Jos osapuolet haluavat, että myyjä 
tuontiselvittää tavaran, maksaa tuontitullin ja hoitaa kaikki tuonti muodolli-
suudet, heidän tulisi käyttää toimituslauseketta DDP.

DDP
Lauseke “toimitettuna perille” tarkoitaa, että myyjä toimittaa tavaran ostajalle 
asettamalla sen hänen käytettäväkseen nimetyllä määräpaikalla purettavaksi 
saapuneesta kuljetusvälineestä. Myyjä vastaa kaikista kustannuksista ja 
riskeistä tavaran tuomiseksi määräpaikkaan. Hän on velvollinen vienti- ja 
tuontiselvittämään tavaran, maksamaan vienti- ja tuontitullin ja hoitamaan 
kaikki tullimuodollisuudet.

DDP kuvaa myyjän enimmäisvelvollisuuksia. Tätä lauseketta ei tule käyttää, 
jos myyjä ei pysty tuontiselvitykseen joko suoraan tai välillisesti.

Jos osapuolet haluavat, että ostaja vastaa kaikista tuontimuodollisuuksien 
kustannuksista ja riskeistä, heidän tulisi käyttää lauseketta DAP.

Arvonlisävero tai muu tuonnin yhteydessä maksettava vero kuuluu myyjän 
maksettavaksi, ellei kauppasopimuksessa ole nimeomaisesti toisin sovittu.

FAS
“Vapaasti aluksen sivulla” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran, kun hän 
asettaa sen ostajan käytettäväksi tämän nimeämän aluksen vierellä, esim. 
laiturilla tai proomussa, nimetyssä laivaussatamassa. Riski tavaran vaurioi-
tumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy, kun tavara on aluksen vierellä ja ostaja 
vastaa kaikista sen jälkeisistä kustannuksista.

Kun tavara toimitetaan kontitettuna, myyjä luovuttaa tyypillisesti kontin 
rahdinkuljettajalle sisämaan terminaalissa eikä aluksen vierellä. Niissä tapauk-
sissa oikea toimituslauseke ei ole FAS, vaan tulisi käyttää lauseketta FCA.

Toimituslauseke FAS edellyttää, että myyjä vientiselvittää tavaran silloin, 
kun se on tarpeellista. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tuontiselvittää 
tavaraa, maksaa tuontitullia tai hoitaa mitään tuontimuodollisuuksia.

FOB
“Vapaasti aluksessa” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran ostajan nimeä-
mään alukseen nimetyssä laivaussatamassa tai osoittaa tavaran oleva jo siten 
toimitetun. Riski tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy silloin, 
kun tavara on aluksessa. Ostaja vastaa kaikista sen jälkeisistä kustannuksista.

Toimituslauseke FOB edellyttää, että myyjä vientiselvittää tavaran silloin, 
kun se on tarpeellista. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tuontiselvittää 
tavaraa, maksaa tuontitullia tai hoitaa mitään tuontimuodollisuuksia.

CFR
Lauseke “kulut ja rahti maksettuina” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran 
alukseen tai osoittaa tavaran olevan jo siten toimitetun. Riski tavaran 
vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy ostajalle, kun tavara on aluksessa. 
Myyjän tulee tehdä kuljetussopimus ja maksaa kulut rahtitavaran tuomiseksi 
nimettyyn määräsatamaan.

Toimituslauseke CFR edellyttää, että myyjä vientiselvittää tavaran silloin, 
kun se on tarpeellista. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tuontiselvittää 
tavaraa, maksaa tuontitullia tai hoitaa tuontimuodollisuuksia.

CIF
Lauseke “kulut, vakuutus ja rahti maksettuina” tarkoittaa, että myyjä 
toimittaa tavaran alukseen tai osoittaa tavaran olevan siten toimitetun. Riski 
tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy ostajalle, kun tavara on 
aluksessa. Myyjän tulee tehdä kuljetussopimus ja maksaa kulut ja rahti tava-
ran tuomiseksi nimettyyn määräsatamaan.

Myyjä solmii sen lisäksi vakuutussopimuksen, joka kattaa ostajan riskin 
tavaran tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta kuljetuksen aikana. Ostajan 
tulisi huomata, että CIF-lausekkeen mukaan myyjän edellytetään hankkivan 
vakuutuksen vain vähimmäisehdoin. Jos ostaja haluaa laajemman vakuutus-
suojan, hänen on sovittava siitä myyjän kanssa tai tehtävä oman vakuutusjär-
jestelynsä.

Toimituslauseke CIF edellyttää, että myyjä vientiselvittää tavaran silloin, 
kun se on tarpeellista. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tuontiselvittää 
tavaraa, maksaa tuontitullia tai hoitaa tuontimuodollisuuksia.

Mainittujen toimituslausekkeiden kuvaukset perustuvat Kansainvälisen Kauppakamarin Incoterms 2010 -teokseen, mutta eivät 
välttämättä täysin vastaa kauppakamarin virallisia kuvauksia kyseisistä toimituslausekkeista. Lisätietoja saa Kansainvälisen 
Kauppa-kamarin Incoterms 2010 -teoksesta.

Mikäli tämän esitteen kuvausten ja Incoterms-sääntöjen välillä syntyy erimielisyyksiä, Incoterms-sääntöjen englanninkielinen teksti 
on ratkaiseva. Esitteen kuvausta on hyvä käyttää yhdessä Kansainvälisen Kauppakamarin Incoterms 2010 -julkaisun kanssa.

INCOTERMS-TOIMITUSLAUSEKKEET

EXW
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

FCA
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

CPT
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

CIP
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

DAT
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

DAP
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

DDP
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

FAS
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

FOB
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

CFR
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

CIF
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

EXW  Ex Works 
 Noudettuna lähettäjältä (… nimetty toimituspaikka)

FCA  Free Carrier
 Vapaasti rahdinkuljettajalla (… nimetty toimituspaikka)

CPT  Carriage Paid to
 Kuljetus maksettuna (… nimetty määräpaikka) 

CIP  Carriage and Insurance Paid to
 Kuljetus ja vakuutus maksettuina (… nimetty määräpaikka) 

DAT Delivered at Terminal
 Toimitettuna terminaalissa (… nimetty määräpaikka) 

DAP Delivered at Place
 Toimitettuna määräpaikalle (… nimetty määräpaikka) 

DDP Delivered Duty Paid
 Toimitettuna tullattuna (… nimetty määräpaikka) 

FAS  Free Alongside Ship 
 Vapaasti aluksen sivulla (… nimetty laivaussatama)

FOB  Free On Board
 Vapaasti aluksessa (… nimetty laivaussatama)

CFR  Cost and Freight
 Kulut ja rahti maksettuna (… nimetty määräsatama)

CIF  Cost, Insurance and Freight
 Kulut, vakuutus ja rahti maksettuna (… nimetty määräsatama)

Toimituslausekkeiden 
sopivuus eri kuljetus-
muodoissa

Kaikki
kuljetusmuodot

Vesikuljetukset

+ = lauseketta suositellaan
- = lauseketta ei suositella

Alkuperäinen Incoterms 2010 on ICC-julkaisu 
(nro 715E, ISBN 978-9815-38-8), jonka osalta 
oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. 
Lisätietoja: www.iccfin.fi

Asiakirjat
Asiakirjoilla tarkoitetaan myyjän ja ostajan velvolli-
suuksia hankkia asiakirjoja, jotka esitetään tietyssä 
paikassa. Asiakirjoja ovat esimerkiksi vientilisenssi, 
alkuperätodistus, kuljetusasiakirjat, vakuutustodis-
tukset jne.

Riskit
Riskillä tarkoitetaan vahingon vaa-
raa jostakin tietystä tapahtumasta, 
joka voi aiheuttaa vahingoittumista 
tai vähenemistä kuljetettavalle 
tavaralle. 

Kulut
Kaikkia tavarasta 
ja sen siirtämisestä 
aiheutuvia kustan-
nuksia kutsutaan 
kuluiksi.
  

Sopimuksessa erikseen määrättävä
kriittinen piste
Toimituslauseke jättää avoimeksi kriittisen pisteen tarkan paikan.
Tällöin kauppasopimuksessa on syytä määrätä erikseen tarkasti kriittinen
piste eli paikka, jossa velvollisuudet siirtyvät osapuolelta toiselle.

Myyjän on hankittava 
asiakirjat omalla vas-
tuullaan ja kustannuk-
sellaan

Myyjä vastaa 
tavaralle sattu-
vista vahingoista

Myyjä 
vastaa kuluista

Ostajan on han-
kittava asiakirjat 
omalla vastuullaan ja 
kustannuksellaan

Ostaja vastaa 
tavaralle 
sattuvista 
vahingoista

Ostaja 
vastaa kuluista

= Toimituslauseke tarkoitettu vesikuljetuksiin.  

 Muut toimituslausekkeet soveltuvat kaikkiin kuljetusmuotoihin.

EXW
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

FCA
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

CPT
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

CIP
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

DAT
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

DAP
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

DDP
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

FAS
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

FOB
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

CFR
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

CIF
ASIAKIRJAT
RISKIT
KULUT

Kuljetusmuoto  EXW   FCA  CPT  CIP DAT  DAP  DDP  FAS   FOB CFR CIF

Laiva + + + + + + + + + + +

Auto + + + + + + + - - - -

Juna + + + + + + + - - - -

Lento + + + + + + + - - - -

Kontti + + + + + + + - - - -

Yhdistetty kuljetus + + + + + + + - - - -

MYYJÄ TERMINAALI TULLI/RAJA-ASEMA TULLI TERMINAALI
RAJA-ASEMA

OSTAJA

ALUKSEN
SIVULLA

LÄHTÖSATAMA/
LÄHTÖKENTTÄ

KOHDESTAMA/
KOHDEKENTTÄ

Toimituslausekkeiden
sopivuus eri kuljetus-
muodoissa

+ = lauseketta suositellaan
- = lauseketta ei suositella

Kaikki
kuljetusmuodot

Vesikuljetukset

Kuljetusmuoto EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP FAS FOB CFR CIF
Laiva + + + + + + + + + + +
Auto + + + + + + + – – – –
Juna + + + + + + + – – – –
Lento + + + + + + + – – – –
Kontti + + + + + + + – – – –
Yhdistetty kuljetus + + + + + + + – – – –

EXW
Asiakirjat

Riskit

Kulut

EXW
Asiakirjat

Riskit

Kulut

DAT
Asiakirjat

Riskit

Kulut

DAT
Asiakirjat

Riskit

Kulut

CPT
Asiakirjat

Riskit

Kulut

DDP
Asiakirjat

Riskit

Kulut

DDP
Asiakirjat

Riskit

Kulut

CFR
Asiakirjat

Riskit

Kulut

CFR
Asiakirjat

Riskit

Kulut

FCA
Asiakirjat

Riskit

Kulut

FCA
Asiakirjat

Riskit

Kulut

DAP
Asiakirjat

Riskit

Kulut

DAP
Asiakirjat

Riskit

Kulut

FOB
Asiakirjat

Riskit

Kulut

FOB
Asiakirjat

Riskit

Kulut

CIP
Asiakirjat

Riskit

Kulut

CIP
Asiakirjat

Riskit

Kulut

FAS
Asiakirjat

Riskit

Kulut

FAS
Asiakirjat

Riskit

Kulut

CID
Asiakirjat

Riskit

Kulut

CID
Asiakirjat

Riskit

Kulut

CPT
Asiakirjat

Riskit

Kulut

Asiakirjat
Asiakirjoilla tarkoitetaan myyjän 

ja ostajan velvollisuuksia hank-

kia asia kirjoja, jotka esitetään 

tietyssä paikassa. Asiakirjoja ovat 

esimerkiksi vientilisenssi, alku-

perätodistus, kuljetusasiakirjat, 

vakuutustodistukset jne.

Riskit
Riskillä tarkoitetaan 

vahingon vaaraa josta kin 

tietystä tapahtu masta, 

joka voi aiheuttaa 

vahingoittumista tai 

vähenemistä kuljetet-

tavalle tavaralle.

Kulut
Kaikkia tavarasta

ja sen siirtämisestä

aiheutuvia kustannuk-

sia kutsutaan kuluiksi.

Sopimuksessa erikseen määrättävä 
kriittinen piste
Toimituslauseke jättää avoimeksi kriittisen pisteen 

tarkan paikan. Tällöin kauppasopimuksessa on syytä 

määrätä erikseen tarkasti kriittinen piste eli paikka, 

jossa velvollisuudet siirtyvät osapuolelta toiselle.

Myyjän on hankittava

asiakirjat omalla 

vas tuullaan ja 

kustannuksellaan.

Myyjä vastaa

tavaralle sattuvista

vahingoista

Myyjä vastaa

kuluista

Ostajan on hankittava

asiakirjat omalla 

vas tuullaan ja 

kustannuksellaan.

Ostaja vastaa

tavaralle sattuvista

vahingoista

Ostaja vastaa

kuluista

Myyjä Terminaali Tulli/raja-asema Tulli Terminaali
Raja-asema

Ostaja

Aluksen 
sivulla

Kohdesatama/
Kohdekenttä

Lähtösatama/
Lähtökenttä



www.vrtranspoint.fi
www.vrtranspoint.com

VR-Yhtymä Oy
Logistiikka
PL 488, Vilhonkatu 13
00101 Helsinki
Vaihde 0307 10
Faksi 0307 21 332

Rautatielogistiikka
Kotimaan liikenne:
Puhelin 0307 35 000
Faksi 0307 35 035, 0307 35 012
Kansainvälinen liikenne:
Puhelin 0307 35 020
Tullauspalvelut 0307 35 015

Kappaletavaralogistiikka
Asiakaspalvelu 0307 0307
Kuljetustilaukset 0307 0300

Massatavaralogistiikka
Asiakaspalvelu 0307 34 101
Faksi 0307 31 026

Kansainvälinen logistiikka
Asiakaspalvelu 020 150 160
Faksi 020 150 1658

Sähköpostimme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@vrtranspoint.fi

Incoterms 2010 -toimituslausekkeetKriittiset pisteet kuljetuksissa

Incoterms®-toimituslausekkeet ovat yritysten välisessä 
tavarakaupassa noudatettujen käytäntöjen määritel-
miä. Määritelmän lisäksi jokaisella lausekkeella on 
nimi ja kolmikirjaiminen lyhenne. Toimituslausekkeet 
kuvaavat tavaran toimittamiseen liittyviä kauppa-
sopimuksen osapuolten eli myyjän ja ostajan välisiä 
velvollisuuksia sekä kustannusten jakoa ja riskin siirty-
mistä heidän välillään.

Esitteen kaavio havainnollistaa kuljetuksissa ilmeneviä 
ns. kriittisiä pisteitä koskien Incoterms-lausekkeiden 
soveltamista osto- ja myyntisopimuksissa. Kriittisellä 
pisteellä tarkoitetaan kohtaa, jossa myyjän vastuut 
loppuvat ja ostajan vastuut alkavat.

Incoterms-lausekkeet eivät voi määritellä osapuolten
velvollisuuksia aivan tyhjentävästi. Sopimusosapuolet 
voivat neuvotteluissaan sopia erilaisista vaihtoehdois-
ta, joita sovelletaan tiettyyn sopimukseen tai tilantee-
seen. Erityismaininnat ovat ensisijaisia Incoterms-
lausekkeeseen verrattuna ja niihin on selkeästi 
viitattava sopimuksessa.

Toimituslauseke jättää avoimeksi kriittisen pisteen 
tarkan paikan. Kauppasopimuksessa on näin ollen 
syytä määrittää erikseen paikka, jossa velvollisuudet 
siirtyvät osapuolelta toiselle. Incoterms-sääntöjen 
kuvallinen esittäminen on suuntaa-antavaa. Alku-
peräiset säännöt ovat kirjallisen tekstin muodossa.

Incoterms 2010 
-toimituslausekkeet

Incoterms TM® on Kansainvälisen Kauppa-
kamarin (ICC) rekisteröimä tavaramerkki


