Viranomaishankinnat
avautuvat
•

Markkinoillepääsyn ja byrokratian
kustannukset laskevat.

•

Sopimus helpottaa tarjouskilpailuihin
osallistumista Vietnamissa. Lisäksi
suunnitteilla on verkkosivu, josta
saa kootusti tiedot tulevista
hankintakilpailutuksista.

•

Suomalaiset yritykset pääsevät mukaan
tarjouskilpailuihin Hanoissa ja Ho Chi Minh
Cityssä esimerkiksi terveydenhuoltoalalla,
infrastruktuurihankkeissa ja
koulutussektorilla.

Suomalaista
palveluosaamista
arvostetaan
Mahdollisuuksia mm. cleantechin,
biotalouden, terveyden ja hyvinvoinnin,
koulutuksen ja oppimisen sekä
informaatioteknologian aloilla.
•

Sopimus tuo vakautta mm. laitteiden
huolto- ja korjauspalveluiden,
informaatioteknologian sekä tutkimusja tuotekehityksen palveluiden kauppaan.

•

Korkeakoulu-, aikuis- ja kieliopetuksen
aloille avautuu uusia mahdollisuuksia
esimerkiksi online-kursseja tarjoaville
toimijoille.

Hanoi

•

Ho Chi Minh City

Terveyspalveluille uusia markkinoita mm.
sairaanhoito- ja fysioterapiapalveluissa.

EU:n ja Vietnamin
välinen
kauppasopimus
Suomalaisille yrityksille
•

•

uusia markkinamahdollisuuksia
vähemmän kaupankäynnin esteitä

Vietnamissa on 95 miljoonan kuluttajan
markkinat. Maa on yksi maailman
nopeimmin kasvavista talouksista.

Tavarakauppa vuonna 2016:

129 milj. €
218 milj. €

Suomesta viedään koneita ja niiden
osia, paperimassa- ja pahvituotteita
sekä epäjaloja metalleja ja niistä
valmistettuja tavaroita.

Teollis- ja
tekijänoikeuksien
toteutumiseen
panostetaan

Tullit ja
kotimaisuusvaatimus
poistuvat
Sopimuksen myötä 65 % tulleista
poistuu heti. Siirtymäaikojen jälkeen
tullit poistuvat 99-prosenttisesti
EU:n vienniltä.
• Tulleja poistuu mm. seuraavista ryhmistä:

Mahdollisuuksia
suomalaisille
elintarvikkeille

Porakoneet ja konetaltat

3%

0%

Valonherkän paperin, kartongin tai
pahvin pohjana käytettävät paperit

5%

0%

Pumput mäntäpolttomoottoreita varten

3%

0%

Hammaspyörästöt

10–15 %

0 %*

• Suomesta Vietnamiin viedään mm. vehnää,
maitoa, kermaa, merilohta sekä eläinten
ruokintaan käytettäviä valmisteita.
• Erityisesti elintarvikkeissa ja juomissa on
korkeita tulleja, jotka poistuvat tai alenevat
sopimuksen myötä.

• Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa vahvistetaan.
• Tuoteväärennöksiin puututaan tehokkaammin.
Vietnam suojaa merkittävän määrän
eurooppalaisia elintarvikkeiden
alkuperämerkintöjä.
Esimerkiksi suomalainen vodka saa
kattavamman suojan Vietnamin markkinoilla,
kun ainoastaan aitoja tuotteita saa myydä
suojatulla nimellä.
Vietnam sitoutuu Maailman henkisen
omaisuuden järjestön WIPO:n suosituksiin
tunnettujen tavaramerkkien suojaamisesta.

• Yritysten vienti helpottuu, kun
Vietnam sitoutuu soveltamaan samoja
elintarvikkeisiin kohdistuvia vaatimuksia
kaikkiin EU:n jäsenmaihin.

* 7. sopimusvuotena

Kotimaisuusvaatimuksen
poistuessa suomalaiset yritykset
pääsevät helpommin mukaan
Vietnamin uusiutuvan energian
sektorihankkeisiin.

Lisätietoa sopimuksen eduista yrityksille
Markkinoillepääsy-yksikkö, taloudellisten
ulkosuhteiden osasto, ulkoministeriö
TUO-20@formin.fi

