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Vientitavaran tulli-ilmoitukset 
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MERI-, ILMA- TAI RAUTATEITSE 
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Poistumis-
ilmoitus

Tavaran poistuminen 
yhteisöstä

= Sähköinen 
tulli-

ilmoitus

= Tullikäynti
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Viejä ja asiamies 
• Viejä vastuussa, että ilmoitus annetaan, voi käyttää edustajanaan 

asiamiestä, esimerkiksi huolintaliikettä 
 

• Viejä päävastuussa mahdollisten vientirajoitusten selvittämisestä ja 
mahdollisesti tarvittavien vientilupien hankkimisesta 
 

• Vienti-ilmoituksen laatijan on huolehdittava, että mahdollisia 
vientirajoituksia noudatetaan ja tavaraa koskevista rajoituksista 
tehdään asianmukaiset merkinnät vienti-ilmoitukseen.  
 

• Suora edustus vs. välillinen edustus 
– Viennin asiakasohje 38: edustusmuodot viennissä 

• Suora: asiamies tekee ilmoitukset viejän nimissä ja lukuun 
• Välillinen: asiamies tekee ilmoitukset omissa nimissään ja 

viejän lukuun 
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Kaksikäyttötuotteiden yleinen 
määritelmä 

• Tuotteita, myös ohjelmistoja ja 
teknologiaa, joita voidaan käyttää sekä 
siviili- että sotilastarkoituksiin, mukaan 
lukien tavarat, joita voidaan käyttää sekä 
muihin kuin räjähdystarkoituksiin että 
millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden 
tai muiden ydinräjähteiden 
valmistamisessa 
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Tuotteiden luokittelu 
• Tuotteet ja ominaisuudet lueteltu EU-asetuksen 428/2009 liitteessä I 

– Tuotteiden ominaisuudet ja luokittelunumerot (esim. 0B001c) 
• 0  Ydinaineet, laitteistot ja laitteet 
• 1 Erityiset materiaalit ja niihin liittyvät laitteet, 
• 2 Materiaalin käsittely 
• 3 Elektroniikka 
• 4 Tietokoneet 
• 5 Tietoliikenne (1 osa) ja ”tiedonsuojaus” (2 osa) 
• 6 Anturit ja ”laserit” 
• 7 Navigointi ja ilmailu 
• 8 Meriteknologia 
• 9 Ilma- ja avaruusalusten työntövoima 

• EU:n Taric-tietokanta 
– Tullin järjestelmät käyttävät ja toimii samalla myös ohjeena toimijoille 
– Sisältää EU-asetuksen liitteen I mukaiset koodit 
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EU:n Taric -tietokanta 
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• 8419 50 00 90: muut kuin siviili-ilma-aluksissa 
käytettävät lämmönsiirtimet  

• Kaikki kolmannet maat (ALLTC)  
– Vientilupa (kaksikäyttö) (27-08-2009 - ) (CD464) (DU006) (DU007) 

(DU009) (DU156) (DU402)  R0428/09   
– Y1 Muut ehdot X 002 Tuonti/vienti sallitaan tarkastuksen jälkeen  
– Y2 Muut ehdot Y 901 Tuonti/vienti sallitaan tarkastuksen jälkeen  
– Y3 Muut ehdot Tuonti/vienti kielletty tarkastuksen jälkeen   
– Lisätietoja/Esitetyt asiakirjat/Todistukset ja luvat 

• X002 Kaksikäyttötuotteiden vientilupa (asetus (EY) N:o 428/2009 
ja sen muutokset) 

• Y901 Tuote ei kuulu kaksikäyttötuotteiden luetteloon 
• CD464 Jos ilmoitetut tuotteet kuvataan toimenpiteeseen liittyvissä DU-

alaviitteissä, vientilupa on esitettävä asetuksen (EY) N:o 428/2009 ja sen 
muutosten mukaisesti 

• DU006 Kaksikäyttötuotteiden luettelon 0B001c kohtaan kuuluvat tuotteet 
• DU007 Kaksikäyttötuotteiden luettelon 0B001d kohtaan kuuluvat tuotteet 
• DU009 Kaksikäyttötuotteiden luettelon 0B001h kohtaan kuuluvat tuotteet 
• DU156 Kaksikäyttötuotteiden luettelon 2B350d kohtaan kuuluvat tuotteet 
• DU402 Kaksikäyttötuotteiden luettelon 0A001i kohtaan kuuluvat tuotteet 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=fi&SimDate=20130215&Taric=8419&LangDescr=fi
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=fi&SimDate=20130215&Taric=8419&LangDescr=fi
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=fi&SimDate=20130215&Taric=8419&LangDescr=fi
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=fi&SimDate=20130215&Taric=8419&LangDescr=fi
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=fi&SimDate=20130215&Taric=8419&LangDescr=fi
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=fi&SimDate=20130215&Taric=8419&LangDescr=fi
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• 0B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet 
• 0B001 Laitokset ″luonnonuraanin″, ″köyhdytetyn uraanin″ ja ″erityisten 

halkeamiskelpoisten aineiden″ isotooppienerotusta varten ja niitä varten 
erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti: 

• c. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu 
kaasudiffuusioerotusprosessia varten, seuraavasti: 

– Huokoisista metallisista, polymeerisista tai keraamisista ″UF6-korroosiota kestävistä 
aineista″ valmistetut kaasudiffuusiosulut, joiden huokosten koko on 10 nm:n ja 100 nm:n 
välillä ja paksuus5 mm tai vähemmän sekä putkimaisten muotojen halkaisija 25 mm tai 
pienempi; 

– Kaasudiffuusioyksikön kotelot, jotka on valmistettu ″UF6-korroosiota kestävistä aineista″ tai 
suojattu niillä; 

– Kompressorit (pakkosyöttö-, keskipakois- ja aksiaalivirtaustyyppiä) tai kaasupuhaltimet, 
joiden UF6-imuteho on 1m3/min tai suurempi ja poistopaine enintään 666,7 kPa ja jotka on 
tehty ″UF6-korroosiota kestävistä aineista″ tai suojattu niillä; 

– Pyörivien akselien tiivisteet kompressoreihin ja puhaltimiin, jotka on määritelty 0B001.c.3 
kohdassa ja suunniteltu salpakaasun sisäänvuotonopeudelle, joka on pienempi kuin 1 000 
cm3/min; 

– Lämmönvaihtimet, jotka on valmistettu alumiinista, kuparista, nikkelistä tai yli 60 prosenttia 
nikkeliä sisältävistä seoksista taikka näiden metallien kombinaatioista verhoiltuina putkina ja 
jotka on suunniteltu toimimaan normaalin ilmanpaineen alapuolella vuotonopeudella, joka 
rajoittaa paineennousun pienemmäksi kuin 10 Pa tunnissa 100 kPa:n paine-eron vallitessa; 

– Paljetiivisteillä varustetut venttiilit, jotka on valmistettu ″UF6-korroosiota kestävistä aineista″ 
tai suojattu niillä ja joiden halkaisija on 40 mm:n ja 1 500 mm:n välillä; 
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Tullinimikkeen merkitys 

• Tuotteen tariffointi eli tullinimike ei ole millään 
lailla ratkaiseva tekijä kaksikäyttötuotteeksi 
luokittelussa 

• Tuotteen todelliset ominaisuudet, todellinen 
loppukäyttö ja loppukäyttäjä ratkaisevat 

• Taric näyttää todennäköisimmät tullinimikkeet, 
jotka voidaan luokitella kaksikäyttötuotteiksi 

• Ristiinkytkentä/korrelaatio taulukko 
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Catch all 

• EU-asetuksen liitteeseen I kuulumattomat eli 
luokittelemattomat tuotteet voidaan määrätä 
luvanvaraisiksi 
– Toimivaltaisen viranomaisen eli Suomessa 

UM:n kanta 
– Viejä itse on tietoinen mahdollisesta edes 

osittaisesta kielletystä loppukäytöstä, jolloin 
sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle 
viranomaiselle 
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Kansainväliset pakotteet 
• Tulli valvoo tavaroiden liikkumista 
• Henkilöiden kulkemisten, varainsiirtojen ja teknisten 

palveluiden valvonta kuuluu muille viranomaisille 
• Iran ja Syyria keskeiset pakotemaat 
• Kaikkien yleisten rajoitusten lisäksi seuraavien 

tuonti/vienti: 
– Mellakantorjuntavälineet, internet- ja 

puhelinteknologia, öljyteollisuuden ja petrokemian 
tuotteet ja teknologia, kulta, jalometallit, timantit, 
ylellisyystavarat, uudet setelit ja kolikot, sotilaalliset 
ja puolisotilaalliset tarvikkeet, merenkulkuteknologia, 
grafiitti, raakametallit, puolivalmisteet 

• Pääsääntö on tuonti-/vientikielto, mutta humanitaariseen 
käyttöön meneville tavaroille on mahdollista saada 
UM:n vientilupa 
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• 7404 00 10: Kuparijätteet ja –romu, 
puhdistettua kuparia  

• Iranin islamilainen tasavalta (IR)  
– Sellaisten tavaroiden ja teknologian vientivalvonta, 

joiden kauppa on rajoitettua (23-12-2012 - ) (CD995)  
R1263/12 

– Y1 Muut ehdot Y 920 Tuonti/vienti sallitaan 
tarkastuksen jälkeen  

– Y2 Muut ehdot Tuonti/vienti kielletty tarkastuksen 
jälkeen   

– Lisätietoja/Esitetyt asiakirjat/Todistukset ja luvat 
• Y920 Muut kuin toimenpiteeseen liittyvissä 

alaviitteissä kuvatut tavarat 
• CD995 Vienti/tuonti on kiellettyä, jos tullille esitettävät 

tavarat kuvataan toimenpiteeseen liittyvissä alaviitteissä 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=fi&SimDate=20130215&Taric=7404001000&LangDescr=fi
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Viennin asiakasohjeet tullin internet-
sivuilla 
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Viennin asiakasohje 16: vientirajoitukset 

• Jos nimikkeeseen voi liittyä vientirajoitus tai –kielto, 
sanomailmoittaja käyttää seuraavia koodeja 
tavaraeräkohtaisissa tiedoissa 
– Erityismaininnat: FIXAN 
– Erityismainintaan liittyvä tekstikenttä: rajoitukselle määritetty 

ehtokoodi 
– Jos nimikkeeseen liittyy Taricin mukainen lisäkoodi, se 

ilmoitetaan 8-merkkisen Taric-koodin eli tullinimikkeen 
jälkeen omassa kentässä 

 
• Tullinimikkeeseen liittyvät ehtokoodit ja lisäkoodit sekä voimassa 

olevat vientirajoitukset voi tarkistaa EU Taric –tietokannasta 
– Taric löytyy komission ylläpitämästä DDS-järjestelmässä 
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Vientirajoitukset ja ehtokoodit 
• Ote asiakasohjeen 16 taulukosta 1, Taric-tietokannasta 

tulevat ehtokoodit 
Kaksikäyttötuotteet X002 

Kaksikäyttötuotteiden vienti EU-asetuksen (EY) N:o 1232/ 2011 mukaisilla Yhteisön 
yleisillä vientiluvilla (koodit ovat toistaiseksi kansallisia, eivätkä tule Taricista): 
•EU001 (yleislupa USA, Australia, Japani, Kanada, Norja, Sveitsi, Liechtenstein ja 
Uusi-Seelanti) 
•EU002 (tiettyjen tuoteryhmien yleislupa tiettyihin määrämaihin) 
•EU003 (tiettyjen tuoteryhmien vienti korjauksen tai vaihdon jälkeen tiettyihin 
määrämaihin) 
•EU004 (tiettyjen tuoteryhmien tilapäinen vienti näyttelyyn tai messuille, tiettyihin 
määrämaihin) 
•EU005 (tiettyjen tietoliikennealan kaksikäyttötuotteiden vienti tiettyihin 
määrämaihin) 
•EU006 (tiettyjen kaksikäyttötuotekemikaalien vienti tiettyihin määrämaihin) 

5EU1 
5EU2 
5EU3 
5EU4 
5EU5 
5EU6 

Vientilupa tavaroille, joiden kauppa on rajoitettua Iraniin, Syyriaan, Libyaan, 
Pohjois-Koreaan, Myanmariin, Norsunluurannikolle, Uzbekistaniin ja Zimbabween 

C052 
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Kaksikäyttötuotteet ja tullinimikkeet 
• Apua voi hakea EU:n julkaisemasta korrelaatiolistasta 

– tullinimikekohtaisesti viittaus EU:n 
kaksikäyttötuoteasetuksen liitteen I mukaiseen 
tuoteluokkaan 
 

• Korrelaatiolista löytyy komission kaksikäyttötuotteiden 
sivulta: http://ec.europa.eu/trade/creating-
opportunities/trade-topics/dual-use/index_en.htm 
 

• Suora linkki korrelaatiolistaa ainoastaan ohjeellinen 
apuväline 
 

• Tulli julkaisee internet-sivuillaan rajoituskäsikirjaa, josta 
saa lisätietoa  

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/dual-use/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/dual-use/index_en.htm
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Rajoituskäsikirja tullin nettisivuilla 
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Vientilupa 
• Viejän haettava vientirajoituksen alaiselle tuotteelle 

vientilupa asianomaiselta rajoitusta hallinnoivalta 
viranomaiselta 
 

• Lupa ilmoitettava vienti-ilmoituksessa tavaraerän 
liiteasiakirjana (asiakirjan koodi, luvan numero, luvan 
päiväys) 
 

• Tulli voi vaatia luvan esitettäväksi vienti-ilmoitusta 
hyväksyessään 
 

• Tarvittaessa lupaan tehdään lupaehtojen mukaisesti 
vienti-merkinnät 
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Negaatiokoodit vienti-ilmoituksella 

• Jos vietäviin tavaroihin ei kohdistu vientirajoituksia, 
vaikka ne luokitellaan rajoitusten alaiseen 
nimikkeeseen, ilmoitetaan negaatiokoodi 
– Ensin FIXAN ja sen lisätietona kyseiseen 

vientirajoitukseen liittyvä negaatiokoodi  
– Esim. negaatiokoodi Y901 = Tuote ei kuulu 

kaksikäyttötuotteiden luetteloon 
 

• Negatiiviset ehtokoodit ja negatiiviset tullinimikkeiden 
lisäkoodit lueteltu viennin asiakasohjeen 16 
taulukoissa 
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Negaatiokoodit, esimerkki  
• Tullinimikkeen 8515 31 00 hitsauslaitteet, jotka voivat 

olla kaksikäyttötuotteita ja jotka Iraniin tai Pohjois-
Koreaan vietäessä voivat olla asetarvikkeita ja –
teknologiaa koskevien pakotteiden alaisia, mutta 
hitsauslaitteita ei koske kumpikaan rajoitus 
– Tavaraerän erityismaininnat: FIXAN, lisätieto Y901 

(tuote ei kuulu kaksikäyttötuotteiden luetteloon) 
– Tavaraerän erityismaininnat: FIXAN, lisätieto Y920 

(muut kuin toimenpiteisiin MG ja TM liittyvissä 
alaviitteissä kuvatut tavarat (vientivalvonta tavaroille, 
joiden kauppa on rajoitettua mm. Iraniin, Syyriaan, 
Pohjois-Koreaan, Myanmariin, Norsunluurannikolle, 
Uzbekistaniin ja Zimbabween)) 

• Koodin perässä suluissa olevaa tekstiä ei ilmoiteta.  
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Kaksikäyttötuotteiden 
kauttakuljetus 
• Kauttakuljetuksella tarkoitetaan kaksikäyttötuotteita, jotka ennen 

lopullista jälleenvientiä (eli poistumista):  
– on asetettu ainoastaan ulkoisen passituksen menettelyyn, tai  
– ainoastaan sijoitetaan vapaa-alueelle tai vapaavarastoon siten, ettei 

niistä tarvitse tehdä merkintää hyväksyttyyn varastokirjanpitoon, tai  
– kulkevat yhteisön kautta ilman, että niille osoitetaan mitään 

tulliselvitysmuotoa (=lentokoneiden välilaskut ja laivojen 
satamakäynnit, kyseisten alusten siirtolastaukset, mukaan lukien tähän 
liittyvät väliaikaiset varastoinnit)  
 

• Kaksikäyttötuotteiden kauttakuljetus on pääsääntöisesti vapaata, 
mutta Tullin on otettava kauttakuljetettava kaksikäyttötuote 
haltuunsa, jos Tullilla on perusteltua syytä epäillä, että 
kauttakuljetettavat kaksikäyttötuotteet ovat menossa 
”joukkotuhoasekäyttöön” 
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• Tullin on ilmoitettava haltuun ottamisesta 
kauttakuljettajalle, jonka on haettava lupaa UM:ltä 
kauttakuljetukselle 90 päivän kuluessa Tullin 
ilmoituksesta. Mikäli kauttakuljetettavalle tavaralle ei 
määräajassa anota lupaa, tulee Tullin siirtää asia UM:n 
ratkaistavaksi 

• UM:n katsoessa, että kaksikäyttötuotteet eivät vaadi 
lupaa, haltuun otettu tavara palaa kauttakuljettajalle ja 
se voi jatkaa aiottuun määrämaahan 

• Mikäli UM ei myönnä lupaa kauttakuljetukselle: 
– 1. UM määrää tavarat palautettavaksi lähtömaahansa, tai 
– 2. UM määrää tavarat hävitettäväksi tullivalvonnassa 

(sensitiiviset tavarat)  
• Kauttakuljettaja vastaa kauttakuljetettavan tavaran 

säilyttämisestä lupa- ja muutoksenhakumenettelyn 
aikana syntyneistä kustannuksista sekä tavaran 
palauttamisesta lähtömaahansa tai hävittämisestä 
aiheutuneista kustannuksista  
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Käytännön ongelmia  
Lupakoodien ja negaatiokoodien käyttäminen 

tulli-ilmoituksilla 
• Taric-tietokanta edellyttää ”rajoitusnimikkeiden” osalta 

joko lupakoodia tai negaatiokoodia 
• Kaksikäyttötuotteet 

– Yleinen lupakoodi: X002 
– Yhteisön yleisten vientilupien koodit: 5EU1, 5EU2, 

5EU3, 5EU4, 5EU5, 5EU6 
– Negaatiokoodi: Y901 

• Pakotteet 
– Lupakoodi: C052 
– Negaatiokoodit: Y920 ja Y921(=YK-edustajien 

henkilökohtaiset suojavarusteet) 
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Luvan ilmoittamatta jättäminen 
• EU-asetuksen 428/2009 artiklassa 16,1 

säädetään viejän todistusvelvollisuudesta  
• EU:n Tullikoodeksin Soveltamisasetuksen 

liitteessä 37 on säädetty hallinnollisen 
yhtenäisasiakirjan täyttämisestä 
– Koskee myös sähköistä ilmoittamista 

• Viennin osalta kohtaan 44 tulee merkitä 
yhteisön koodeja käyttäen erityissäännöksissä 
vaaditut maininnat ja ilmoituksen tueksi 
esitettyjen asiakirjojen viittaukset 

• Mahdollinen Tullilain 32 §:n mukainen 
virhemaksu 
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Lupien merkitseminen jälkikäteen, kun 
tavara on jo viety 

• EU-asetuksen 428/2009 artiklassa 16,1 
– ”Suorittaessaan kaksikäyttötuotteiden 

vientimuodollisuuksia vienti-ilmoituksen 
käsittelevässä tullitoimipaikassa viejän on 
todistettava, että vientiin on saatu 
tarpeellinen lupa” 

• Tulli ei koskaan merkitse lupia jälkikäteen 
viennin jo tapahduttua! 
– Koskee kaikkia Tullin valvomia rajoituksia ja 

toimijoita 
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Viejän/huolitsijan vastuu 
• EU-asetus 428/2009 mukaan päävastuu on viejällä, jolla 

pitää olla asianmukaiset luvat 
• Rangaistussäädökset eli säännöstelyrikos RL:n 46-

luvun 1-3 §:issä: 
– Joka rikkoo tai yrittää rikkoa…  

• kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetussa 
laissa 

• eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja 
Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten 
täyttämisestä annetussa laissa 

– … säädettyä tai mainittujen säädösten nojalla 
annettua säännöstelymääräystä, on tuomittava 
säännöstelyrikoksesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kahdeksi vuodeksi  

• ”Joka” ei yksilöi kohdetta tai rajaa sitä pelkästään 
viejään 



Kysymyksiä Tullin 
suorittamasta 

vientivalvonnasta? 
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