
 
 
 
 
 
 
 

Poistuvan tavaran netti-ilmoittaminen 
 
 
 
 
 
  
 



Netti-ilmoituksen täyttö 

Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi – sivuilta: Sähköiset palvelut – 
Tee ilmoitus – Tee turvatietoilmoitus – Siirry palveluun  
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Saapuminen poistumispaikalle –ilmoitus 
tehdään Vienti-ilmoituspalvelussa 
 
Poistumisen esittämisilmoitus ja 
poistumisilmoitus tehdään 
Turvatietoilmoituspalvelussa  

http://www.tulli.fi/


Tullin Vienti- ja Turvatietoilmoituspalvelujen etusivut 

Netti-ilmoittamisen etusivuilla mm: 
• Yleistä tietoa sovelluksesta  
• Linkki käyttöehtoihin ja käyttöohjeisiin 
• Järjestelmätiedotteet 
• Puhelinpalvelun tiedot  
• Käyttöliittymän kielen valinta (suomi, ruotsi ja englanti) 
• Kirjaudu sisään-linkki 
• Ilmoitustyyppi valitaan Vienti-ilmoituspalvelun etusivun ilmoitus –välilehdeltä 

• Turvatietoilmoituspalvelussa on tunnistauduttava ensin Katso-tunnuksin, ennen kuin voi valita 
ilmoitustyypin 

 
Katso-tunnistautuneelle Turvatietoilmoituspalvelun käyttäjälle avautuu lisäksi ensin 
Katso-tunnisteeseen liitetyn yrityksen tiedot ja vasta tältä sivulta jatkettaessa: 

• Haku -välilehti 
• Ilmoitustyypin valinta -välilehti 
• Luonnokset -välilehti 
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Vienti-ilmoituspalvelun etusivu 

HUOM! Saapuminen poistumispaikalle -
ilmoitus annetaan Vienti-ilmoituspalvelussa 
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Saapuminen poistumispaikalle: pääsivu 
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Saapuminen poistumispaikalle: ilmoitus-sivu 

Pikaohje opastaa 
käyttäjää ilmoituksen 
täytössä, kun kursori on 
kentän päällä. 
Laajemmat ohjeet 
löytyvät käyttöohjeet - 
linkin takaa 

• = pakollinen tieto 
(*) = ehdollinen tieto 

 



Saapuminen poistumispaikalle: tietosisältö 
• Vain 1 MRN per ilmoitus 

 
• Kuljetusliike: tässä ilmoitetaan se toimija, joka antaa ilmoituksen 

• Ilmoita toimijasta y-tunnus, joka on samalla EORI-tunnus (alussa FI, ei väliviivaa ennen 
viimeistä numeroa) 

• Ilmoita Suomen tullin antama jatkotunniste (esim. T0001), joka oikeuttaa saapuminen 
poistumispaikalle -ilmoitusten antamiseen 

 
• Valitse kolmesta vaihtoehdosta, jolla ilmoitat missä tavara on ilmoituksen 

antamishetkellä 
1. tullitoimipaikka, jossa Tulli voi tehdä tarvittaessa tavaran tarkastuksen  
2. maantieteellinen sijainti: ilmoita varaston / konttikentän katuosoite 
3. tullin antaman poistumispaikalla sijaitsevan väliaikaisen varaston tunnus (esim. FI+y-

tunnus+R0001)  
 

• Todellinen poistumistoimipaikka: tässä ilmoitetaan se Suomessa sijaitseva 
tullitoimipaikka (koodi), jossa tavara lastataan Suomesta poistuvaan laivaan/ 
lentokoneeseen/junaan 
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Saapuminen poistumispaikalle: lähetyssivu 
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Turvatietoilmoituspalvelun ilmoitustyypit 

Edellyttävät Katso-
tunnisteiden käyttöä, (paitsi 
poistumisen yleisilmoitus 

maantieliikenteessä) 
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Poistumisen esittämisilmoitus: perustiedot 

Valitse päivämäärä 
kalenterista, muuta 
kellonaika (00:00) 



Poistumisen esittämisilmoitus: perustiedot 
• Tapahtumatunnus: jos korjaat aiemmin antamaasi ilmoitusta, kirjoita tähän se 

tapahtumatunnus, jonka Tullin järjestelmä antoi hyväksyessään ilmoituksen; ei käytössä uutta 
ilmoitusta tehtäessä 

• Ilmoituksen viite (LRN): on ilmoituksen antajan oma viitenumero, jonka avulla ilmoituksella 
olevat tavarat on yksilöitävissä (voi olla esimerkiksi manifestin numero, aluskäyntiin liittyvä 
numero, rahtikirjan numero tms.) 

• Kuljetuksen viite: käytetään pakollisena vain, jos ei ole annettu kuljetusvälineen tunnusta 
• lentäen poistuvasta laitetaan lennon numero 
• rautateitse poistuvasta voi laittaa junan numeron 

• Kuljetusvälineen tunnus 
• aluksesta IMO-numero 

• Pakkausten kokonaismäärä 
• Pakkausten kokonaismäärä tai irtotavaran kappalemäärä 

• Todellinen poistumistullitoimipaikka 
• valikosta valitaan se tullitoimipaikka (koodi), joka valvoo satamaa, lentokenttää tai junaratapihaa, jonka 

kautta esitettävät tavarat ovat  poistumassa Suomesta 
• Esittämispäivä ja aika 

• se hetki, jolloin ilmoitusta tehdään 
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Poistumisen esittämisilmoitus: toimijatiedot 
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Kuljetusliikkeellä 
ja edustajalla 
oltava EORI-
tunnus 

Edustajaa 
koskevat kentät 
näkyviin tästä 
klikkaamalla 

Ei tarvitse täyttää, 
sillä muut tiedot 
tulevat näkyviin 
EORI-tunnuksen 
perusteella. 
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Poistumisen esittämisilmoitus: MRN esittämiserät 

Jätetään täyttämättä vain, 
kun kyseessä on viennin 
MRN, jonka tavaraa 
viedään ositettuna; tällöin 
merkitään vain viimeisen 
ositetun erän kohdalla 



Poistumisen esittämisilmoitus: MRN-tiedot 
• MRN-tiedot annetaan välilehdellä ”Esittämiserä” 
• MRN jostakin seuraavista ilmoituksista: 

• Suomen vientijärjestelmän MRN 
• muun EU-maan vientijärjestelmän MRN (epäsuorat viennit) 
• AREX:in (Suomen yleisilmoitusjärjestelmän) MRN 
• Suomen passitusjärjestelmän MRN, kun passitus päätetään satamassa/lentokentällä ja tavara 

lastataan suoraan alukseen, jolla poistuu EU:n ulkopuolelle 
• Vain yksi MRN per esittämiserä 
• Kokonaisbruttopaino, pakkausmäärä ja kappalemäärä ovat vapaaehtoisia tietoja, kun 

kyseessä on Suomessa annettu vienti-ilmoitus, muuten ei ilmoiteta 
• Poistuu kokonaan 

• merkitään, kun vientiin kuuluvat tavarat poistuvat kerralla tai kun kyseessä on ositettavana 
vietävän lähetyksen viimeinen erä 

• ilman tätä merkintää vienti-ilmoituksen tekijä ei saa poistumisvahvistusta 
• Tavaraerän numero 

• ilmoitetaan, jos MRN on aiemmin Suomen AREX-järjestelmään annetusta saapumisen- tai 
poistumisen yleisilmoituksesta 

• Uudelle välilehdelle siirrytään painamalla ”Tallenna ja luo uusi erä” 
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Poistumisen esittämisilmoitus: pääsivu 

Tiedot tulevat Tullin järjestelmästä, ilmoittaja ei täytä tätä sivua 
 
• Järjestelmä näyttää tapahtumatunnuksen ja vastaanottopäivän heti, kun ilmoitus on lähetetty ja hyväksytty 
• Voit valita, haluatko tunnuksen myös sähköpostiin 
• Nettiviite kohdassa on viitenumero, jos ilmoitus on tallennettu keskeneräisenä, ennen kuin se on lähetetty Tulliin 
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Poistumisilmoitus: perustiedot 



Poistumisilmoitus: perustiedot 
• Tapahtumatunnus 

• Ilmoitetaan Tullin järjestelmän antaman tapahtumatunnus siitä poistumisen 
esittämisilmoituksesta, jolla ilmoitettujen tavaroiden poistumisen halutaan vahvistaa 
 

• Ilmoituksen viite (LRN) 
• Ilmoitetaan poistumisen esittämisilmoituksella annettu ilmoituksen viitenumero 
 

• Poistumistullitoimipaikka 
• Valitaan se tullitoimipaikka (koodi), joka on lähinnä satamaa, lentokenttää tai 

ratapihaa, jonka kautta tavarat ovat poistuneet Suomesta 
 

• Poistumispäivä ja –aika 
• Se hetki, jolloin ilmoitetut tavarat ovat poistuneet Suomesta. Päivämäärän voi valita 

kalenterista, jolloin aika tulee automaattisesti  
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Poistumisilmoitus: toimijan tiedot 
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Poistumisilmoitus: lähetyssivu 

Lähettäminen onnistuu vain, jos on 
kirjoittanut ohjelman ehdottamat 
merkit sivun alalaidassa olevaan 

kenttään 



18.1.2017 Asiakaspalvelut, yritysneuvonta 20 

Poistumisilmoitus: pääsivu 

Ilmoittaja itse ei voi syöttää tietoja tämän sivun kenttiin 
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