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Yhteenveto 

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on suorittanut yhdessä Lapin Yrittäjät ry:n, Företagarna Norrbotten ja 

Bedriftsforbundet kanssa selvityksen rajaesteistä. Tässä selvityksessä keskitytään Suomalaisten pienten- 

ja keskisuurten yritysten kokemiin rajaesteisiin. Vastaavat selvitykset on tehty myös Norrbottenin ja 

Pohjois-Norjan yrittäjien keskuudessa.  Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välillä tapahtuu sekä 

tavaroiden, palveluiden ja työvoiman liikkuvuutta. Osa yrityksistä ja työntekijöistä muuttaa 

naapurimaahan kun taas osa ”pendelöi” rajan yli joko päivittäin tai harvemmin. Elinkeinoelämän 

rajaesteet – kartoituksen tavoitteena on tarjota pienille ja keskisuurille yrityksille apua rajaesteasioissa, 

auttaa yrityksiä luomaan paremmat edellytykset yritystoiminnan kasvulle, parantaa kilpailukykyä ja 

kannattavuutta.  

Kaupankäynti Suomen ja Ruotsin välillä toimii hyvin ja on joustavaa, mutta se ei tarkoita, että se on 

täysin estevapaata. Elinkeinoelämän harjoittama liiketoiminta Suomen ja Norjan välillä on 

monimutkaisempaa. Tällä hetkellä on olemassa ns. ”vanhoja” rajaesteitä ja jatkuvasti ilmenee ”uusia” 

esteitä Suomen, Ruotsin ja Norjan välille, jotka vaikeuttavat työskentelyä, opiskelua ja yritystoimintaa 

rajan yli. Koska Ruotsi on Suomen tärkein kauppapartneri ja Norjan osuus toivottavasti tulevaisuudessa 

kasvaa, on tärkeää, että raja- ja kaupanesteet otetaan vakavasti jotta niin sanotut ”pienet” ja ”helpot” 

esteet eivät aiheuta vakavia seurauksia yritysten kaupankäyntiin tai kilpailukykyyn. 

Rajat ylittävää yritysten välistä yhteistyötä, kauppaa ja työvoiman pendelöintiä haittaavat rajaesteet, jotka 

muodostuvat valtioiden erilaisesta lainsäädännöstä ja viranomaiskäytännöistä.  Rajaesteet voidaan jakaa 

kahteen ryhmään, esteisiin jotka johtuvat maiden kansallisista säädöksistä, ja esteisiin, jotka johtuvat 

puutteellisesta informaatiosta tai tarvittavan tiedon saatavuudesta. Lisäksi on esteitä, jotka johtuvat siitä, 

että maiden säädöstulkinta eroaa toisistaan. On välttämätöntä, että näitä rajaesteitä pyritään poistamaan ja 

toimitaan pohjoismaisessa yhteistyössä myös niin, etteivät Euroopan Unionista tulevat direktiivit, kun 

niitä sovelletaan kansallisiin lainsäädäntöihin, aiheuta uusia rajaesteitä.   
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Suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten yritysten mielestä on hankalaa ja vaikeaa tehdä kauppaa 

naapurimaan kanssa. Suurimmat yritysten kokemat esteet ovat tiedonpuute, eroavaisuudet säädöksissä ja 

standardeissa sekä kielitaito. Hankaluus koskee erityisesti rajat ylittävää liiketoimintaa aloittavia 

yrityksiä. Pitkään jo markkinoilla toimineet yritykset ovat oppineet ”maan tavat” ja osaavat toimia 

toisessa maassa, vaikkakin rajaesteet tuottavat turhaa lisätyötä. 

Yritykset peräänkuuluttavat selkeämpää informaation ja neuvonnan saantia. Tietoa on paljon mutta 

oikean tiedon löytäminen ja ymmärtäminen voi olla haasteellista. ”Elinkeinoelämän rajaesteet” kartoitus 

osoittaa, että tarvitaan laadullisia tiedotuspalveluja. Yritykset toivovat selkeää tiedotuskanavaa, yhden 

luukun palvelua ”one-stop-office”, mistä on helppo saada ajantasaista informaatiota ja neuvontaa.  Vaikka 

esimerkiksi taloushallinnon asiatuntijayrityksillä on erityistä tietoa kahden maan lainsäädännöstä ja 

käytännöistä, tarvitaan ajantasaisen tiedon laajempaa levittämistä ja kokonaisuuden hallintaa. 

”Pohjoismaissa liikkuu päivittäin noin 70 000 työntekijää töihin yli rajan.  Myös yritysten 

toimeksiantojen rajat ylittävä liike on vilkasta.  Volyymit ovat sellaisia, että rajaesteiden poistaminen 

lisäisi tuottavuutta merkittävästi. Poliitikkojen tulisi todella tarttua merkittävään tuottavuuden 

parantamiseen poistamalla rajaesteet. Verotusta, sosiaaliturvaa, yrityslainsäädäntöä, teollisuuden ja 

rakentamisen standarteja, sekä erityisesti viranomaiskäytäntöjä kannattaa harmonisoida.  Yrittäjien 

yksiselitteinen viesti: ”miten on selitettävissä, että veroja yhteiskuntiin keräävien yritysten tulee kestää 

turhia rajaesteitä, kun taas poliitikot ja viranomaiset, jotka näitä verorahoja putken toisessa päässä 

odottavat ja niitä hyödyntävät, rajaesteitä sietävät”.  Olisiko asenteita ja tekemistä korjattava niin, että 

yritykset saisivat kerryttää verotuloja rauhassa ja ilman turhia rajaesteitä”. 

     Martti Kankaanranta, varatoimitusjohtaja, Lapin Yrittäjät 

”Niin kauan kuin annamme virkamiesten ohjata tätä työtä, asiat eivät etene. He ovat ihastuneita omiin 

sääntöihinsä eivätkä halua muuttaa mitään, ja ministerit kuuntelevat heitä. Pääministerien on joko otettava 

suurempi vastuu näiden asioiden ajamisesta omissa maissaan tai patistettava virkamiehiä, tai sitten 

yhteistyöministerien on saatava toimia rajaesteasioissa myös muilla alueilla kuin omilla vastuualueillaan”. 
    Kimmo Sasi, Pohjoismaiden neuvoston kokous 

     29.10.2014 Tukholma 

 

 

 

 

 Martti Kankaanranta   Päivi Koivupalo 

 Varatoimitusjohtaja  Koordinaattori 

  Lapin Yrittäjät  Pohjoiskalotin Rajaneuvonta 
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Tärkeä naapurimarkkinat 

 

Vuoden 2013 Suomen tavaraviennin tilasto osoittaa, että Ruotsi on edelleenkin Suomen tärkein vientimaa 

11,6 %. Ruotsin jälkeen tärkeitä vientimaita ovat Saksa (9,7 %) ja Venäjä (9,6 %). Norjaan vientiä 

tapahtuu ainoastaan 2,9 % edestä. 

 

Kuva 1.Suomen tavaravienti maittain 2013 55,9 mrd euroa  Elinkeinoelämän keskusliitto 

Osuus tavaraviennistä, %.   Lähde: Tullihallitus 19.6.2014/rakvie4/jka/EKI Talousgraafit 

 

Venäjä on kuitenkin edelleen Suomen suurin tuontimaa, sen osuus tuonnista oli 18,1 prosenttia vuonna 

2013, vaikka tuonti putosi 18 prosenttia vuodesta 2012. Saksan osuus Suomen tuonnista on 12,6 

prosenttia ja kolmanneksi eniten tuontikauppaa tehdään Ruotsin kanssa, sen osuus tuonnista oli 11,4 

prosenttia viime vuonna 2013.   Lähde: Talouselämä 16.6.2014  

 

Norjan osuus Suomen kokonaistuonnista oli 3,7 prosenttia vuonna 2012.  

     Lähde: Team Finland, Kansainvälistymis- ja kaupaneste-   

    selvitys 2013,liite 1 
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Suomen ja Norjan välinen kauppa on jäänyt vaatimattomalle tasolle. Investointeja voitaisiin lisätä puolin 

ja toisin. Ruotsi on huomattavasti aktiivisempi kuin Suomi Norjan markkinoilla. Ruotsin kielen taito 

helpottaisi kaupankäyntiä Suomessa ja verkostot Norjassa. Pohjoisten alueiden hankkeet ovat 

mahdollisuus suomalaisille yrityksille. 

Finpron tiedotteen (18.11.2014) mukaan suomalaisilla on etulyöntiasema Norjan teollisuusmarkkinoilla. 

”Norjalaiset teollisuusyritykset etsivät kiivaasti yhteistyöratkaisuja kustannussäästöjen ja kailpailuedun 

saavuttamiseksi. Suomalaisyritysten etuna Norjan markkinoilla ovat tuotannon laatu ja toimitusaika 

kaukomaihin nähden”. 

Kasvun kausi jatkuu Norjan taloudessa. Norjan tilastokeskuksen mukaan bkt kasvaa vuosina 2014 – 2015 

(3,4 %). Kotimaisella kysynnällä ja öljyteollisuudella on merkittävä rooli talouden kehityksessä. Norja on 

vauras maa, jolla on runsaasti luonnonvaroja. Euroopan talouden kriisi voi kuitenkin pitkittyessään 

aiheuttaa ongelmia myös Norjalle. 

Suomalaiset ja norjalaiset ovat korkeasti koulutettuja, innovatiivisia ja pragmaattisia. Molemmat 

arvostavat korkeaa laatua ja designia.   Lähde:Anna Hatanpää, Yhteyspäällikkö,    

     Keskuskauppakamari 

Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaikomukset ovat säilyneet hyvin samankaltaisina parin 

viimeisen vuoden aikana. Uuden yritystoiminnan aloittamista ulkomailla suunnittelee noin 12 prosenttia 

ja nykyisen toimintansa laajentamista kohdemarkkinoille noin 24 prosenttia yrityksistä. 

 

 

Kuva 2. Aikomukset uuden yritystoiminnan aloittamiseen ja nykyisen laajentamiseen tai siirtämiseen ulkomaille (% 

vastaajista, N=541) 
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Myös aikomukset nykyisen yritystoiminnan tai ‐toimintojen siirtämisestä ulkomaille ovat säilyneet 

ennallaan. Edelleen noin 10 prosenttia vastaajista pitää tätä todennäköisenä seuraavan kolmen vuoden 

aikana. Aikomusten taustalla vaikuttaa pk‐yrittäjien turhautuminen Suomen raskaaseen kustannus- 

ympäristöön. Erityisesti työvoimakustannukset ovat viime vuosina kehittyneet yritysten näkökulmasta 

epäedulliseen suuntaan ja heikentäneet suomalaisyritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Varsinkin 

teollisuudessa ja keskisuurissa yrityksissä ollaan tyytymättömiä nykyiseen kustannustasoon ja 

säädösympäristöön, joiden koetaan luovan jatkuvasti uusia rasitteita pk‐yrityksille. 

     Lähde: Pk-yritysten toimintaympäristökysely 

Elinkeinoelämän rajaesteet Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä – kohdealueena Pohjoiskalotti 

Joulukuussa 2012 lähetettiin Länsipohjan Yrittäjien kautta 1 400 kyselyä jäsenyrityksille, 166 suomalaista 

yritystä vastasi, vastausprosentiksi tuli 12 %. Samaan aikaan lähetettiin 1 522 sähköistä kyselylomaketta 

Norrbottenin yrittäjäjärjestön kautta Ruotsin puolelle, 134 ruotsalaista yritystä vastasi kyselyyn, 

vastausprosentiksi tuli 8,8 %. Vastaus prosentti pohjoisnorjalaisilta yrittäjiltä jäi alhaiseksi, syyksi tähän 

Bedriftsforbundet kertoo norjalaisten yritysten tämän hetkisen tilanteen eli heillä ei ole tarvetta 

esimerkiksi laajentaa yritystoimintaan Suomeen tai Ruotsiin. 

Tämän 2012–2013 kartoituksen tuloksena haettiin Interreg rahoitusta elinkeinoelämän rajaesteiden 

syvällisempään analysointiin Pohjoiskalotilla. Interreg IVA Nord ”Förstudie – Företaganes gränshinder i 

norr” toteutettiin 1.2 – 30.6.2014 välisenä aikana Lapin maakunnassa, Norrbottenissa ja Pohjois-Norjassa. 

Vastanneet yritykset toimivat yli 10 eri alalla, eniten vastauksia tuli kaupan-, kuljetuksen- ja 

yrityspalveluiden aloita.  

 

 

 

Osuus 

Suomi 

Osuus 

Ruotsi 

Osuus 

Norja 

Maatalous, metsänhoito, kalastus 4% 0% 0% 

Valmistus- ja louhintateollisuus 3% 14% 5% 

Energia ja ympäristö 6% 4% 5% 

Rakennusteollisuus 14% 6% 38% 

Kauppa 18% 20% 10% 

Kuljetus 13% 10% 0% 
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Osuus 

Suomi 

Osuus 

Ruotsi 

Osuus 

Norja 

Hotelli ja ravintola  1% 0% 0% 

Tiedotus- ja tietoliikenne yritys 0% 8% 14% 

Luotto- ja vakuutuslaitos 0% 0% 0% 

Kiinteistöyhtiö 0% 4% 0% 

Yrityspalvelut 11% 14% 5% 

Koulutus 1% 2% 0% 

Terveydenhoito ja sosiaaliala 5% 2% 0% 

Henkilökohtaiset ja kulttuuripalvelut ym. 0% 0% 0% 

Muu ala 23% 14% 24% 

Ei vastausta 1% 0% 0% 

 

 

 

 
Yrittäjät ovat ahkeraan vierailleet pohjoisten alueiden kaivoksilla   

Kuva. Jenina Törmänen 
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Yli puolet Lapin maakunnan pk-yrityksistä ilmoitti käyvänsä kansainvälistä kauppaa naapurimaiden 

kanssa Pohjoiskalotilla. Pohjoisruotsalaiset ja -norjalaiset yrityksen keskinäinen kaupankäynti on 

suurempaan kuin pohjoissuomalaisten yritysten kaupankäynti. Tähän löytyy luonnollinen selvitys, Norja 

on Ruotsin suurin vientimaa ja toiseksi suurin tuontimaa ja vastaavasti Ruotsi on Norjan suurin sekä 

tuonti- että vientimaa.     Lähde: Statistik centralbyrå, Statistik årbok  

 

 

Kysymykseen Onko yrityksellänne ulkomaisia asiakkaita ja/tai toimittajia? 

 

 

Kuva 3. 

 

Yrityksillä, joilla ei ole ulkomaisia asiakkaita tai toimittajia 

Kun yrityksiltä kysyttiin, miksei heillä ole ulkomaisia asiakkaita tai toimittajia vastasivat suomalaiset pk-

yrityksistä 33 %, että ulkomaankauppa on hankalaa, 20 % ilmoitti, että heiltä ei ole tarvittavaa tietoa. 

Ainoastaan 10 % suomalaisista yrityksistä ilmoitti, ettei kv-kauppa ole ajankohtaista tällä hetkellä mutta 

heistä 26 % suunnittelee ulkomaankaupan aloittamista. 

 

58%

41%

71%

29%

71%

24%

Kyllä Ei

Suomi

Ruotsi

Norja
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Ruotsalaisista yrityksistä 25 % ilmoitti, että ulkomaan kauppa on hankalaa, 17 % ilmoitti, että heillä ei ole 

tietoa mutta suurin osa 33 % ilmoitti, että kansainvälinen kauppa ei ole ajankohtaista. Pohjois-Norjalaisilta 

yrityksiltä ei tullut tähän kysymykseen vastauksia. 

Yritykset, joilla ei ole ulkomaisia asiakkaita tai toimittajia ilmoittivat syyksi: 

- kontaktit puuttuvat  -  byrokraattista 

- lakien ja säädösten erot  -  vaikea löytää asiakkaita  

- eroavaisuudet lupa-asioissa -  kielitaito 

- markkinointi vaikeaa   -  tiedon ja opastuksen saanti 

 

 

 

 
Kuva 4. 

 

 

 

Merkittävintä elinkeinoelämän rajaesteet ovat tiedon puute ja sen saaminen, lait ja standardit, tulli ja 

arvonlisävero sekä kielitaito.  

 

 

 

 

 

23%
17%

21%
15%

11%
4%

9%

19%

29%

9%

26%

6%
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8%
Sv yritys

Fi yritys
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Yritysten välinen kaupankäynti Pohjoiskalotilla  

Merkittävä osa Pohjoiskalotin pk-yrityksistä harjoittaa sekä vienti- että tuontikauppaa naapurimaiden 

kanssa. Suomalaisista yrityksistä 32 % ilmoittaa vievänsä tavaroita/palveluja naapuri maihin kun taas 

vastaavasti tuonti on 16 %, yli puolet yrityksistä harjoittaa sekä vienti- että tuontikauppaa. 

 
Kuva 5. 
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Elinkeinoelämän rajaesteiden Interreg IVA Nord ”Förstudie – Företaganes gränshinder i norr” 

syvällisempi analyysi Pohjoiskalotilla toteutettiin 1.2 – 30.6.2014 välisenä aikana Lapin maakunnassa, 

Norrbottenissa ja Pohjois-Norjassa.  

Analyysi tehtiin Suomessa haastattelumenetelmällä työnantajakäyntien yhteydessä. Haastattelut suoritti 

Lapin yrittäjä ry:n varatoimitusjohtaja Martti Kankaanranta ja Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan 

koordinaattori Päivi Koivupalo. Kaikkiaan haastateltiin 34 pk-yrittäjää Lapin maakunnan alueella. 

Tapaamiset osoittivat, että pk-yrittäjillä on vaikea hahmottaa mikä on niin sanottu rajaeste, joka rajoittaa 

heidän kaupankäyntiä naapurimaiden kanssa. Yleisesti voidaan todeta, että selkokielisen tiedon saanti on 

vaikeaa ja siihen voin olla syynä, etteivät yrittäjä ja virkamies osaa kommunikoida toisilleen tarpeeksi 

hyvin, ts. ”puhuvat eri kieltä”.  Lisäksi tuli esille, että eri maiden viranomaiset antavat ristiriitaista 

informaatiota.  

Tiedon saanti / puute  

Lapin maakunnan haastateltavista 34 pk-yrittäjästä joka neljäs kertoi, että suurin este yritystoiminnan 

kansainvälistymiselle on tiedon saanti ja sen puute. Yrittäjät kokevat vaikeaksi oikean, selkokielisen 

informaation saamisen. Tieto löytyy paljon mutta oikean tiedon löytäminen on hankalaa, joka johtuu siitä, 

että samasta asiasta saattaa löytyä useita erilaisia ohjeita. Viranomaisilta saatavaa henkilökohtaisen 

neuvonnan saaminen on myös hankalaa, koska viranomaisten kansainväliset osastot on keskitetty koko 

maata kattaviin neuvontapisteisiin ja neuvonta tapahtuu usein miten sähköisesti tai puhelimitse.  

 Yrityksen perustaminen 

 

Lapin maakunnan pk-yrittäjien mieltä on vaikea löytää opastusta ja tietoa yrityksen perustamisprosessista. 

Usein miten yritysten Suomessa olevat kirjanpitotoimistot eivät tunne naapurimaan käytäntöjä.  

Puutteellinen tieto mm yritysmuodoista, rekisteröintilomakkeista, kirjanpitolainsäädännöstä ja 

verotuksesta koetaan esteeksi kansainvälistymiselle. 

 Hankinnat 

 

Yritykset ovat halukkaita osallistumaan sekä Ruotsin ja Norjan hankintaprosesseihin, jotka toimivat 

käytännössä samalla lailla kuin kotimaassa. Ongelmina mainitaan epätietoisuus miten julkiset hankinnat 

löytyvät, miten prosessi toimii sekä hankinnoissa käytettävä kieli. 

 Kontaktiverkosto 

 

Pk-yrityksiltä puuttuu kontaktiverkostot naapurimaihin. Kontaktit solmitaan usein miten messuilla, 

yrittäjä tapaamisissa ym. Pohjoiskalotilla järjestettävissä tilaisuuksissa mutta pk-yrittäjillä ei ole aina 

mahdollisuutta osallistua em. tilaisuuksiin.   
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Työvoimakustannukset – työn sivukulujen vertailu tehtävä tapauskohtaisesti 

Työn sivukulukustannusten vertaileminen ei ole yksinkertaista ja lopputulos riippuu siitä, mitä kaikkea 

otetaan mukaan.  Suomen ja Ruotsin työvoimakustannusten vertailua: 

 

Jos katsotaan puhtaasti lakisääteisiä palkanmaksuun kytkeytyviä työnantajamaksuja, Suomessa maksut 

näyttävät jäävän Ruotsia pienemmiksi.  Lopputulos saattaa kuitenkin sitten muuttua, kun lasketaan 

mukaan esim. työterveyshuollon kustannukset, kustannukset perhevapaista, erilaiset TES:eistä tulevat 

lisät, samoin kuin tekemättömän työajan palkkakustannukset kuten loma-ajan palkat, lyhennetyn työakan 

palkat, sairausajan palkat jne. 

 

Vertailua hankaloittaa myös se, että Suomen ja Ruotsin työnantajamaksujen osakomponentit eivät 

suoraan vastaa toisinaan, pitäisi kyetä vertaamaan, mitä etuuksia milläkin maksuilla rahoitetaan jne. 

Ruotsissa eläkemaksuista on lisäksi yrittäjällä parempi hyötysuhde palkkaan nähden kuin palkansaajalla. 

- Tämä voi pitää paikkansa niissä tilanteissa, joissa yrittäjä maksaa hyvin alhaista YEL -maksua. Jos 

yrittäjä on valinnut YEL -vuositulokseen enintään 10.000 e/v, hänen YEL -maksunsa jäävät 

vanhuuseläkettä ajatellen suurelta osin hyödyttömiksi, koska yrittäjä saisi jo takuueläkkeenä suunnilleen 

sen määrän vanhuuseläkettä minkä hän nyt saa YEL -maksuja maksamalla. Työkyvyttömyyseläkettä 

ajatellen alhainen YEL -maksu ei kuitenkaan mene hukkaan, ei myöskään silloin, jos yrittäjällä on jo 

aiemmin palkansaaja-asemassa ansaittua TYEL -eläkekertymää. Tämän vanhuuseläkemaksun 

"hukkaanmenon" takia olemme pohtimassa sitä, että alinta YEL -työtulotasoa pitäisi nostaa esim. 12.000 

euroon/v. 

- Muutoin eläkemaksujen hyötysuhde on yrittäjällä ja palkansaajalla aivan sama. (Periaatteessa tuo 

alhaisten eläkemaksujen hukkaanmeno-ongelma koskee kyllä myös palkansaajia mutta ei käytännössä, 

koska meillä ei noin pieniä vuositason palkkoja voi maksaa ainakaan kokoaikatyössä.) 

Kilpailukykyvertailu Suomi-Ruotsi Metalliteollisuudessa, Cace Metallipaja, jolla metallipaja sekä 

Suomessa että Ruotsissa: 

 

- Palkkat samaa tasoa, kruunun kurssi tuo etua 9,1 Sek. tasosta alkaen. 

- Verotus kovempaa Ruotsissa. 

- Työehtosopimukset selkeämmät Ruotsissa. 

- Väite Ruotsin palkkojen sivukustannuksien korkeammasta tasosta johtuu lähinnä laskentatavasta. 

- Ruotsissa tämän yrityksen laskennassa selkeästi pienemmät työn sivukulut 
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Tulli – väliaikainen vienti Norjaan 

Tullikäytäntö Norjaan suuntautuvassa kaupankäynnissä koetaan vaikeaksi. Pk-yrittäjät mielestä Norjan 

tullikohtelu on vaikeaa, ongelmallista on tullipaperien hankkiminen. Ata-Carnet asiakirjaa käytetään 

usein työkalujen ja – välineiden väliaikaisessa viennissä, tämän asiankirjan saaminen on ongelmallista jos 

yrityksellä on esimerkiksi luottohäiriöitä. Ata-Carnet asiakirjan myöntää Kauppakamari.   

Työkoneiden rajan yli viennistä on tehtävä tarkat dokumentit, miten koneen osat on lastattu. Työkoneen 

osat saattavat olla lastattuna useampaan kuormaan ja viennin yhteydessä lastausdokumentit ja osat 

tarkistetaan Norjan tullissa. Koneiden palatessa Suomeen tulee olla tarkka dokumentti koska tavara on 

mennyt Norjaan ja missä kuormassa lisäksi kilomäärät tulee täsmätä.  

Norjaan vietäessä koneen arvosta lasketaan Norjan arvonlisävero, joka on 25 %. Arvonlisävero on 

maksettava Norjaan viennin yhteydessä, veron on kiinni Norjan verottajalla noin 2-4 kuukautta. Mikäli 

yritys on myös rekisteröitynyt Norjaan AS ja on arvonlisäverovelvollinen Norjaan saa yritys 

kokonaisuudessaan maksamansa arvonlisäveron takaisin.  

Mikäli työkalujen/-välineiden käypä arvo ylittää NOK 10.000 on niistä maksettava Norjan arvonlistävero 

25 % maahan tullessa. Vero on kiinni Norjan verottajalla n. 2-6 kuukautta. Mikäli yritys on myös 

rekisteröitynyt Norjaan AS ja on arvonlisäverovelvollinen Norjaan saa yritys kokonaisuudessaan 

maksamansa arvonlisäveron takaisin.  

Jos yrityksellä ei ole rekisteröityä yhtiömuotoa Norjassa eikä siis ole arvonlisäverovelvollinen Norjaan, 

lasketaan arvolisäveron palautus seuraavasti: viennin yhteydessä käytetty käypäarvo josta vähennetään  

5 % joka kuukausi kun kone on Norjassa ja tästä lopullisesta arvosta lasketaan palautettavan 

arvolisäveron määrä.   

Ongelmallista on myös Norjan tulliasemien aukioloajat, jotka vaihtelevat huomattavasti. 

 
Kivi murskaantuu, kaivannaistoiminta on yksi tärkeimmistä toimialoista pohjoisilla alueilla  

Kuva:Päivi Koivupalo 
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Vero 

Yrityksen ja henkilökunnan verolainsäädäntö on hankalaa, tarkkaa tietoa on vaikea saada.  

Suomalainen pk-yritys, jolla on liiketoimintaan Ruotsiin ja/tai Norjaan tulee osata kyseisten maiden 

verolainsäädäntö. Milloin yritykselle syntyy kiinteä toimipaikka? Ruotsin verottaja ei osaa sanoa tarkkaa 

aikamäärettä, Norjassa kiinteä toimipaikka syntyy heti kun työ aloitetaan. Yritykset joutuvat 

selvittelemään asiaan ja täyttämään nipullisen lomakkeita. Lappilaiset yrittäjät ihmettelevät mikseivät 

Suomen, Ruotsin ja Norjan veroviranomaiset tee yhteistyötä tietojen siirrossa. 

Henkilökunnan verotuskäytäntö on monimutkaista. Ruotsiin lähetetty työntekijä pysyy Suomen 

verolainsäädännön piirissä, jos työkomennus on alla 183 päivää eikä työnantajalla on kiinteää 

toimipaikkaa Ruotsissa. Tähän 183 päivän työskentelyyn lasketaan oleskelupäivät Ruotsissa mutta myös 

tästä säännöstä antavat eri verotoimistot erilaista tietoa.  

Kun suomalainen yritys lähettää työntekijän Norjaan ja työkomeus on alle 183 vuorokautta, siitä 

huolimatta tulee jättää palkkailmoitukset Norjan verottajalle kahden kuukauden välein. Tämän lisäksi 

työntekijöiden on annettava veroilmoitus Norjaan vaikka ovat verovelvollisia Suomessa. Pk-yrittäjät 

kertovat, että verotuskohtelusta johtuen on vaikeaa saada työntekijöitä Norjan ja Ruotsin kohteisiin. 

Työntekijät kokevat, että verottaja painostaa heitä. 

Maksuliikenne 

Pankkipalvelut eivät toimi Pohjoismaiden välillä, vaikka yrityksellä olisi sama pankki sekä Suomessa ja 

Norjassa ei rahaliikenne ole joustavaa. Yrityksille tulee lisäkustannuksia ja maksujen suorittaminen on 

vaikeaa. Hyvin tavallista on, että raha ”seilaa” Pohjoiskalotilla useita päiviä ennekuin se löytää lopullisen 

kotipesän. 

Kielitaito 

Haastateltavista lapin maankunnan pk-yrittäjistä yli puolet kertoivat, että kielitaito rajoittaa heidän 

kansainvälistymistä. Yrittäjät kertoivat, että vaikka kauppaa voidaan tehdä englanniksi, ovat lomakkeet ja 

muut asiakirjat usein miten ruotsin tai norjan kielellä.  

Työvoiman palkkaus 

Haastattelussa tuli myös ilmi, että tiettyjä ongelmia työvoiman palkkaamisessa ilmenee. Näistä mainittiin 

mm. maiden erilaiset työehtosopimukset, työturvallisuusehdot ja sosiaalivakuutukset. Oman työvoiman 

käyttöön naapurimaassa vaikuttaa 183 päivän sääntö. 
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Päätelmät 

Elinkeinoelämän rajaesteet Pohjoiskalotilla analyysin tavoitteena oli kartoittaa pienten- ja keskisuurten 

yritysten näkemyksiä ja kokemuksia kansainvälistymisestä Pohjoiskalotin alueella Suomen, Ruotsi ja 

Norjan välillä. Selvitykset tehtiin kahdessa eri osassa, 2013 lähestyttiin yrityksiä sähköisen 

kyselylomakkeen kautta ja 2014 otettiin yhteyttä lomakkeeseen vastanneisiin yrityksiin ja suoritetiin 

haastattelumenetelmällä syvällisempi analyysi pk-yritysten kokemista rajaesteitä. 

Selvitysten päämääränä oli saada selvä kuva elinkeinoelämän haasteista rajat ylittävässä 

kaupankäynnissä. Tärkeää oli saada selville, mitkä ovat ne todelliset esteet ja mitä ovat oletetut esteet.  

Suurimmiksi rajaongelmiksi pk-yrittäjät Pohjoiskalotilla kokevat esteet, jotka johtuvat tulli ja 

arvolisäverosäännöistä, standarttien ja säädöksien eroavaisuudet, tiedon saanti ja kielitaito. Kun yrittäjiltä 

kysyttiin, miltä alueilta he toivovat neuvontaan, vastasivat yrittäjät että suurin tarve on saada 

opastusta/koulutusta julkisista hankinnoista, tullikäytännöstä, yrityksen perustamisesta ja verotuksesta.  

Suurin osa analyysiin osallistuneita yrityksistä oli pienyrityksiä, joilla oli alla 25 työntekijää. Tästä 

voidaan arvioida, että juuri pienet- ja keskisuuret yritykset kokevat kaupankäynnin naapurimaan kanssa 

hankalaksi ja vaikeaksi.  

Yritykset peräänkuuluttavat selkeämpää informaation ja neuvontaa. Pohjoiskalotin pk-yritykset 

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa toivovat selkeää tiedotuskanavaa, yhden luukun palvelua ”one-stop-

office”, mistä on helppo saada ajantasaista informaatiota ja neuvontaa. Tällainen ”ONE-OFF-OFFICE” 

on jo olemassa, Pohjoiskalotin Rajaneuvonta, joka on toiminut Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan 

välillä jo vuodesta 2012 lähtien. Rajaneuvonnan organisaatiota tulee vahvistaa, lisäresursseja tarvitaan 

ennen kaikkea yritysneuvontaan. Rajaneuvonnan vahvuus on, että se on keskittynyt nimenomaan Suomi-

Ruotsi-Suomi ja Suomi-Norja-Suomi -ulottuvuuteen ja että se antaa henkilökohtaista ja asiakkaalle 

maksutonta neuvontaa.   
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Koska varsinkin suomalaisten pk-yritysten mielenkiinto rajat ylittävään liiketoimintaan on viime aikoina 

huomattavasti kasvanut (mm. tämän selvitystyön tekeminen ja siitä tiedottaminen on lisännyt yritysten 

yhteydenottoja Rajaneuvontaan), on ensiarvoisen tärkeää, että Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan resursseja 

lisätään ja näin toiminnan laatu ja toiminnan sisällön osaaminen ja ammattimaisuus varmistetaan.  

Laadukkaan työn tuloksena rajat ylittävää liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuottavuus kasvaa, josta 

pohjoisten alueiden yhteiskunnat hyötyvät.  Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan rooliin kuuluu myös yhteistyö 

ja verkostoituminen sellaisten tahojen kanssa, jotka tuottavat markkinatietoa pohjoisilta alueilta.  Tällaisia 

tahoja ovat muun muassa alueen yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit, konsultit ja kehitysyhtiöt. 

Kun yritysten mielenkiinto rajat ylittävään liiketoimintaan kasvaa, olisi ensiarvoisen tärkeää, että myös 

rajat ylittävää julkista hankintatoimintaa kehitetään. Tässä on mahdollisuus erityisesti rajakunnilla, mutta 

myös laajemminkin pohjoisten alueiden kunnilla ja yrityksillä.  Hankinnat lähialueelta vahvistavat 

pohjoisia alueita ja yrityksiä.  Pohjoiset alueet yli rajojen tulee nähdä yhtenäisenä markkina-alueena niin 

tavaroiden, palveluiden, työmarkkinoiden kuin osaamisen markkinoina. 

 

Ehdotukset 

Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan resursseja tulee kasvattaa 

Rajat ylittävää julkista hankintaosaamista tulee lisätä ja hankintatoimintaa kasvattaa.   

 

 


