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Kiinalaiset lähettävät tavaransa Suomen 

Postin kustannuksella ja usein ilman veroja 

14.11.2018 07:01 

Arno Juutilainen 

 

Posti maksaa pitkän pennin lähetyksistä Suomeen. 

Nainen ihmettelee Vauva-lehden nettisivustolla, miten kiinalainen verkkokauppa voi toimittajaa 

hänen tilauksensa 1 euron 29 sentin postimaksulla. Tavarat siirtyvät toiselta puolelta maapalloa 

maksulla, joka on alhaisempi kuin kirjeen postimaksu kotimaassa. 

Suomen Posti ja veronmaksajat tukevat Kiinan verkkokauppayhtiöitä. Kiinalaiset ”kirjeet” saavat 

edelleen pientä maksua vastaan tukkia Postin joulun alla. 

Posti ilmoitti vielä alkuvuonna, että se harkitsee laittavansa ensi vuonna lisämaksut kiinalaisille 

kirjelähetyksille. Nyt se on muuttanut mielipidettään. 

https://www.hameensanomat.fi/kirjoittaja/arno-juutilainen/
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Vantaan lajittelukeskus ei voi käsitellä automaattisesti kiinalaisten verkkokauppojen lähetyksiä 

ja ne on lajiteltava käsityönä.  

 

– Lisämaksuja ei ole suunnitteilla. Emme kuitenkaan sulje niitä poiskaan, kertoo Postin 

kirjepalveluista vastaava johtaja Kaj Kulp. 

Kiinaa suositaan kehittyvänä maana kansainvälisissä postisopimuksissa. Sopimukset on tehty 

Maailman postiliitossa (Universal Postal Union, UPU), jossa on 192 jäsentä ja joka on perustettu 

vuonna 1874. Kun sopimuksia kirjeistä alun perin tehtiin, ei ollut verkkokauppaa. 

– Kyse on kansainvälisistä sopimuksista. Meidän mahdollisuutemme vaikuttaa niihin ovat rajalliset, 

Kulp sanoo. 

Suomi on muiden EU-maiden kanssa vaatinut vanhojen sopimusten muuttamista. Asia oli viimeksi 

esille UPU:n yleiskokouksessa vuonna 2016 ja välikokouksessa tänä vuonna. 

– Maksut ovat usein olleet agendalla yleiskokouksissa. Pieniä askelia on otettu, muttei suuria 

rakenteellisia uudistuksia, kertoo liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Olli-Pekka Rantala. 

Rantalan mukaan asioiden hitaaseen etenemiseen on syynä, että vanhassa järjestössä rakenteet ja 

toimintatavat ovat perinteiset. 

– UPU:n päätöksenteko on aikaa vievää ja kankeaa. Kaikkien intressissä ei ole muuttaa asioita 

nopeasti. 
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Yhdysvallat on ilmoittanut vetäytyvänsä UPU:sta, koska se pitää järjestön sopimuksia 

epäoikeudenmukaisina. 

– Vetäytyminen ei johda välittömästi muutoksiin, mutta voi olla, että se osaltaan vauhdittaa niitä, 

Rantala arvioi. 

  

Kiinan verkkokaupat myös pystyvät lähettämään pakettejaan kirjeinä, vaikka ne eivät kooltaan ja 

muodoltaan vastaisi kirjeitä. 

– Kansainvälinen määritelmä kirjeestä on laaja. Jalkapallo on kirje, Kulp kertoo. 

Kiinalaisten verkkokauppojen lähetykset eivät ole nappikauppaa. Suomen Posti toimitti viime 

vuonna Suomen asiakkailleen 15 miljoonaa kiinalaista ”kirjettä”. 

Kiinan verkkokaupan liikevaihdoksi arvioidaan 1 200 miljardia dollaria vuodessa. Se on kaksi 

kertaa enemmän kuin Yhdysvaltain verkkokauppa. Kiinan verkkokaupan arvosta Suomeen ei ole 

luotettavaa arviota. 

Kiinalaisten verkkokauppa on tuottavaa liiketoimintaa myös sitä harjoittaville yrityksille. Alibaba 

on yksi maailman arvokkaimmista yrityksistä. Sen perustaja Jack (Ma) Yun on yksi maailman 

rikkaimmista ihmisistä, vaikka hänen osuutensa Alibabasta on vain muutamia prosentteja. 

  

Tuotteet eivät liiku Kiinasta suomalaisiin koteihin vain halvalla vaan myös hankalassa muodossa. 

Verkkokaupan paketit ovat usein iskusuojasta ja halvasta käärepaperista tehtyjä kyhäelmiä, joiden 

käsittely on hankalaa. Posti ei kykene käsittelemään lähetyksiä automaattisesti. 

Kiinalaiset verkkokaupat ovat myös keksineet tavan, jolla yhä suuremmat lähetykset kulkevat 

kirjeitä. Tuote saatetaan lähettää asiakkaalle paloina. Samalla vähennetään vaaraa, että Tulli vaatisi 

tuotteista arvonlisäveron. Yksityishenkilön ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa tilauksesta, jonka arvo 

on 22 euroa tai vähemmän. 

– Kun tilataan esimerkiksi askartelutarvikkeita, niitä ei välttämättä toimiteta yhdellä lähetyksellä, 

Kulp kertoo. 

 Posti on ilmoittanut, että kiinalaiset verkkokaupat aiheuttavat sille miljoonien eurojen tappiot. 

Lähetyksiä on vuosittain valtavasti, kustakin maksetaan tavallista kirjettä alhaisempi postimaksu ja 

lähetysten käsittely aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä. Voi epäillä, että tappio on jopa kymmeniä 

miljoonia euroa. 

– Olemme päättäneet, että emme julkaise arviotamme lähetysten tappiollisuudesta, Kulp ilmoittaa. 

Kulp kertoo, että Postin ilmoitus mahdollisen lisämaksun perimisestä Kiinan kirjeistä liittyi Ruotsin 

postin päätökseen. Ruotsin posti oli ilmoittanut aloittavansa lisämaksun perimisen. 
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– Ruotsissa arvonlisäveron kerääminen poikkeaa kuitenkin Suomesta. Posti ei meillä kerää 

arvonlisäveroa. 

Suomi ryhtyy perimään pienistäkin verkkokauppaostoksista arvolisäveroa vuonna 2021. Ostosten 

käsittelyn on muututtava tuolloin. 

– Arvonlisäveron perintään ja valvontaa on oltava menetelmä. Katsomme, millaisen toimintatavan 

Tulli rakentaa, Kulp kertoo. HÄSA 

Suomi häviää: 

Suomen vähittäiskaupasta jo yli 10 prosenttia tehdään verkkokauppana. 

Ostokset olivat yhteensä 4,9 miljardia euroa viime vuonna. 

Verkkokaupan arvo tavaratalo- ja erikoiskaupasta on jo 20 prosenttia. 

Suomalaisten verkkokauppojen osuus ostoista on niukasti yli puolet, mutta se pienenee nopeasti. 

Viidentoista suositumman verkkokaupan listalla on vain viisi suomalaista yritystä. 

Kiinalainen Alibaba on kohonnut listalla alan pioneerin Amazonin ohi.Alibaba myi viime 

sunnuntaina tavaroita 27 miljardilla eurolla. 

 

Kommentti: Trump on kerrankin aivan oikeassa 

Ostatko kiinalaisesta verkkokaupasta kännykän akun? Sopivatko aasialaiset luontaistuotteet 

vatsallesi? Voit myös ostaa Alibabalta paketin Pauligin Juhlamokkaa. 

Suomen viranomaiset ovat varoittaneet kerta toisensa jälkeen ulkomaisista verkkokaupoista. 

Tavaroiden laadusta ei saa taetta. Vaatteet sisältävät usein myrkkyjä, joita ei meillä sallita. Jos 

kiinalaiset rohdoskaupat myyvät myrkkyjä Euroopassa, mitä ovat kiinalaisten verkkokauppojen 

tuotteet. 

Logistisen järjettömyyden huippu on kuljettaa suomalaisia tuotteita Kiinaan, josta ne Suomen 

Postin kustannuksella kannetaan suomalaisiin koteihin. 

Kaikki tämä pyörii veronmaksajien ja Postin kustannuksella. Taustalla ovat iänkaikkisen vanhat 

UPU:n sopimukset ajalta, jolloin tärkeät kirjeet kiikutti perille tsaarin kuriiri. 

Postisopimuksia ei muuteta ilman vääntöä. Kiina ei luovu sovinnolla mistään edustaan. 

Länsimaita vaivaa eräissä asioissa lapsellinen hienotunteisuus. UPU:n sopimukset ovat yksi niistä 

harvoista kansainvälisistä asioista, joissa presidentti Donald Trumpin toimintapa vaikuttaa oikealta. 


