
16.02.2006 Finsipro - KV kauppamenettelyiden 

keskustelutilaisuus 

Leena Kononen 

Ulkomaankaupan tiedonhaun kuva 
-tarjonnan ja tarpeen kohtaaminen 
 
 
 
Tullitilastotieto: 8000 tuojaa ja 3500 viejää, 
joiden kaupankäynnin volyymi ylittää  
100 000 euron rajan vuodessa 
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Kuka koordinoi? 

• Koordinointi on hajallaan, UM, KTM ja muut? 

• Suomi.fi, VM (kansalaisille) 

• YritysSuomi -palvelut: 

• - fi verkkopalvelu, KTM -> PKT-säätiö 

• - tulossa Contact Center puhelinpalvelut, KTM 

• Valtion IT-strategian vaikutukset? 

• Valtion tietostrategia (Silava VNK-tasolla)? 

• Tieto on hajallaan julkishallinnossa, yhdistyksillä, 

järjestöissä ja yrityksissä 
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Tietoa on 
- mutta missä ja kuinka löydän? 
• Lukuisia yrityksiä yhtenäistää tietopalvelua 

•  mm. 1995 selvitys TKK 

• Tullissa kokous 22.9.2000 (VM, Fintra, Lahden 

AMK, TietoEnator) 

• TietoEnator -tietopalvelu (ePortti) ja Lahden AMK 

(Rubin-hanke) kartoittaneet yritysten 

ulkomaankaupan tarpeita 

• Finsipro -yhteistyö aluella aloitettiin 17.10.2002 

pidetyn Aivoriihen seurauksena 

• Kauppamenettelyhakemisto www.tieke.fi 
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Yrityksen tietotarpeet? 

• ulkomaankauppatilastot 

• markkinatiedot 

• tavara- ja tuotetiedot 

• rajoitustiedot 

• menettelytiedot 

• maa- ja aluetiedot 

• toimialatiedot 

 

 

• kauppapoliittiset tiedot 

• säädöstiedot 

• viranomaismääräykset 

• verotustiedot 

• yritystiedot  

• toimialakohtaiset 

yrityskontaktitiedot 

kumppani- ja agenttitiedot 
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Yrityksen tietotarpeet? 

• elinkeinopalvelutiedot 

• teollisuustuotantotiedot 

• raaka-ainetiedot 

• patentti- ja 

standarditiedot 

• tekijänoikeustiedot 

• vakuus- ja vakuutustiedot 

• rahoitus- ja 

maksuliikennetiedot  

 

• kuljetustiedot 

• toimitila- ja 

vuokranantajatiedot 

• henkilöstön siirtoon 

liittyvät tiedot 
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Yritysten erilaisuus <-> tieto- ja 
asiointipalvelutarpeet erilaisia 

• tietojen ja palveluiden tarve on erilainen 

• yhden tavaran tai tuotteen tuontia- ja vientiä 

• suppea tuotevalikoima 

• ”impulsiivista” tuontia 

• pieniä-, keskisuuria ja suuria yrityksiä, joilla 

erilaiset resurssit hankkia tietoa 

• mm. Tulli määritellyt asiakkaat pien-, avain- ja 

kumppaniasiakkaikseen 
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Toimijoita 

• Finpro -viennin tietopalvelu 

• Tulli -tuonnin tietopalvelu 

• Kauppakamarit 

• Fintra -vientietopalvelut, ulkomaankaupan 

tietolähteitä 8 aihealueelta 

• Eri viranomaiset mm. KTM ja TE-Keskukset, 

UM, Verohallinto, Rajavartiolaitos jne. 

• Yhdistykset, järjestöt, säätiöt, muut toimijat 

• Yliopistot ja muut oppilaitokset 
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Venäjän kaupan tietopalvelukeskus RUBIN 

 

Tarkoituksena on luoda internet-pohjainen tietopankki 

Venäjän kauppaa käyville yrityksille. 

Tietopalvelukeskukseen linkitetään laaja verkosto 

asiantuntijatietoa, joka jalostetaan helppo-ja 

nopeakäyttöiseksi tietolähteeksi kaupankäynnin kaikilla 

aloilla. 

Rahoittajat: Hämeen TE-keskuksen toimintaympäristötuki 

Projektipäällikkö Marja Leivo, Liiketalouden laitos, puh. 

(03) 828 2656, marja.leivo@lamk.fi  
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Toiveet tiedon ja palveluiden 
saamiseen? 
• tieto- ja palvelut ovat helposti saatavilla 

• tieto on oikein 

• tieto on ajan tasalla 

• tieto on asiantuntijuudella toimitettu 

• yritys-, toimiala ja tuotealuekohtaista tietoa 

enemmän kuin yleistietoa (HY-Kehityspalvelut 1998) 

• tieto tukee asiointi- ja asiakaspalvelua 

• palveluverkostoon ei eksy 

• henkilökohtainen palvelu on saatavilla 
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Toimenpide-ehdotuksia? 

• kuka on ”omistaja”  

• kuka ottaa vastuulleen koordinoinnin 

• kuka kokoaa riittävän osaamisen yhteen 

• kuka ottaa hankkeen, hankkii resurssit: 

rahoituksen ja hankkeen vetäjän sekä kokoaa 

ohjausryhmän ja tarvittavat projektiryhmät 

• kuka takaa läpivientiin tarvittavat vähintään 5 

vuotta aikaa, aluksi tuloksia hitaasti 

• kuka huolehtii ylläpidosta ja jatkokehittämisestä 
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Toimenpide-ehdotuksia? 

• Valtion tietopalveluiden koordinoinnin 

järjestäminen 

• Valtion tietostrategian laatiminen toimenpide-

ehdotuksineen 
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Lisätietoja 

• Finsipron markkinointiryhmä: 

 Kari Raatikainen pj. Finpro 

 Jari Salo siht. Tieke 

 Leena Kononen Tulli 

 Päivi Lehtonen KTM 

 Pirjo Liukas Keskuskauppakamari 

 


