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Incoterms 2020 -oikea toimituslauseke, paree
kate 19.11.2021 Seinäjoki

Hybriditoteutus: Teams & Seinäjoki, Seinäjoki Areena, kokoustila B90

Incoterms® 2020 otettiin käyttöön 1.1.2020, jonka jälkeen tehtyihin
kauppasopimuksiin suositellaan Incoterms® 2020 liittämistä.

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n julkaisemat Incoterms-toimituslausekkeet ovat
myyjän ja ostajan tärkeitä työkaluja kaupan sopimuksia solmittaessa ja niillä on
merkittävä rooli kauppatapahtumassa. Koulutuksessa käydään läpi eri
toimituslausekkeet sekä niihin sisältyvät vastuut, riskit ja kustannukset.  

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Incoterms® 2020 otettiin käyttöön 1.1.2020, jonka jälkeen tehtyihin
kauppasopimuksiin suositellaan Incoterms® 2020 liittämistä.

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n julkaisemat Incoterms-
toimituslausekkeet ovat myyjän ja ostajan tärkeitä työkaluja kaupan
sopimuksia solmittaessa ja niillä on merkittävä rooli
kauppatapahtumassa. Koulutuksessa käydään läpi eri
toimituslausekkeet sekä niihin sisältyvät vastuut, riskit ja kustannukset.  

Koulutuksessa kuulet, mitä muutoksia lausekkeisiin on tullut vuoden 2020
uudistuksessa ja miten uudet toimitusehdot vaikuttavat käytännössä
ulkomaankaupan toimitusten hallintaan.

Varsinkin myyjänä tulee olla tiedot toimituslausekkeiden sisällöistä ja
niiden vaikutuksista kaupan katteeseen ajan tasalla, kauppasopimuksen
jälkeen näitä ehtoja ei voida enää muuttaa vientiasiakirjoissa. Tule
kouluttautumaan ja varmista tietojesi ajantasaisuus!

Asiantuntijana riskienhallintapäällikkö Jan Virtavuori, Wärtsilä Oyj. Jan on
mukana Suomen kauppakamarin Incoterms 2010 -uudistustyöryhmässä
sekä tiiviisti Suomen ICC Incoterms 2020 -työryhmässä. Jan toimii
Wärtsilässä aktiivisena sisäisenä kouluttajana sekä Wärtsilän oman
toimitusehtopolitiikan kehittäjänä ja työryhmän vetäjänä.

”Mielenkiintoinen aihe ja kouluttaja osasi omasta
asiantuntemuksestaan huolimatta selventää asian aloittelijallekin
ymmärrettäväksi.”
”Harvinaisen selkeä. Todella hyvä. Ei nukuttanut lounaan jälkeenkään.”
”Hyvä, asiantunteva kouluttaja.”

Ohjelma

8:45 Kahvit suolaisella ja ilmoittautuminen

9:00 Avaus, palvelupäällikkö Heidi Sikkilä, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

9:10 Koulutus alkaa, riskienhallintapäällikkö Jan Virtavuori, Wärtsilä Oyj

Miten ja miksi Incoterms 2020 on uudistettu?
Mitkä ovat Incoterms 2020 keskeiset muutokset?
Mitkä ovat Incoterms 2020 vaikutukset myyjän ja ostajan kannalta?
Kenen tehtävä on yrityksessä päättää toimitusehto ja miten se tapahtuu?
Miten toimitusehdon valinta voi vaikuttaa osapuolten vastuisiin?
Mikä toimitusehto kannattaa valita mihinkin tilanteeseen?
Miten vastuut ja riskit jakautuvat eri toimitusehdoissa?
Miten vastuut satama-, terminaali- tai konttikuluista jakautuvat?
Mistä varmistaa oikeat asiakirjat tarjouksesta toimitukseen?
Mistä apua Incoterms 2020 soveltamisongelmiin?

12.00 lounas 
14.00 koulutus päättyy

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään viikko (1) viikkoa ennen tilaisuutta. 7-5 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 2 arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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