
Valitse sopiva asiointitapa

Sähköisten asiointitapojen vertailua 

päätöksenteon tueksi 

Nettipalvelu tunnistautumaton käyttäjä Nettipalvelu tunnistautunut käyttäjä Operaattorvälitteinen sanoma-asiointi Suora sanoma-asiointi

Käytettävyys (ilmoitusten 

jättömahdollisuus) ´24/7 ´24/7 ´24/7 ´24/7

Tiedot voidaan saada asiakkaan omasta 

järjestelmästä sähköisesti Ei Ei Kyllä, XML- tai EDIFACTtiedostoina Kyllä, XML-tiedostoina

Lähetetyn ilmoituksen käyttö uuden 

ilmoituksen pohjana Ei mahdollista

Rajoitettu aika, joka on 

sovelluskohtainen

Ei tarvetta tai on asiakkaan järjestelmän 

ominaisuus

Ei tarvetta tai on asiakkaan järjestelmän 

ominaisuus

Päätösten arkistointi

Ei mahdollista. Käyttäjä ei saa tietoa 

päätöksistä. Rajoitettu aika

Sähköinen itsearkistointi Tullin ohjeiden 

mukaisesti

Sähköinen itsearkistointi Tullin ohjeiden 

mukaisesti

Teknisen käyttöönoton helppous Ei erityisiä toimenpiteitä Yritysasiakkaat: Katsotunnisteen 

hankkiminen / Tulliselvitys-roolin 

aktivointi

 Integrointi + sopiminen Tullin ja 

Operaattorin kanssa

Integrointi + sopiminen Tullin kanssa, 

VRK varmenteiden hankinta

Kustannukset / tekninen käyttöönotto  

Palvelun käyttöönotto  Ei kustannuksia  Ei kustannuksia Operaattorikohtainen 

käyttöönottokustannus

VRK-varmenteiden vuosimaksu

Tunnistamisratkaisut Ei tunnistaumista KATSO-tunniste yrityskäyttäjälle, osassa 

palveluja yksityishenkilöille 

verkkopankkien tunnuksilla

tunnistus operaattorin kautta VRK-varmenne

Ohjelmisto selain, tarkista selainvaatimukset Tullin 

nettisivuilta

selain, tarkista selainvaatimukset Tullin 

nettisivuilta

ohjelmiston hinta + ohjelmiston 

ylläpitokustannukset

ohjelmiston hinta + ohjelmiston 

ylläpitokustannukset

Laitteisto Tietokone (työasema) Tietokone (työasema)

Laitteisto,jossa ohjelmisto on käytettävissä 

Laitteisto,jossa ohjelmisto on 

käytettävissä

Tietoliikenne Netti-yhteys Netti-yhteys Tietoliikenneyhteyden kustannus Tietoliikenneyhteyden kustannus

 Lupa sanomapohjaiseen asiointiin Ei Ei Kyllä Kyllä

Asiakastestatus Ei Ei 

Asiakastestaukseen liittyvät kustannukset

Asiakastestaukseen liittyvät 

kustannukset

Kustannukset / palvelun käyttö Ei kustannuksia Ei kustannuksia Sanomien välittämiseen liittyvät 

kustannukset (peruskustannus + 

sanomakohtaiset kustannukset)

Tietoliikenneyhteyden kustannus

Annettavien tulli-ilmoitusten määrä 

vuodessa

Suurten tietomäärien antaminen on 

työlästä ja virhemahdollisuus

Suurten tietomäärien antaminen on 

työlästä ja virhemahdollisuus

Suurten tapahtumamäärien automaattinen 

käsittely on helpompaa ja 

virheettömämpää. 

Suurten tapahtumamäärien 

automaattinen käsittely on helpompaa 

ja virheettömämpää.

Annettavien tulli-ilmoitusten tietosisällön 

laajuus 

Hidasta, jos ilmoitusten tiedot 

vaihtelevat

Hidasta, jos ilmoitusten tiedot 

vaihtelevat vanhojen ilmoitusten käyttö 

uusien ilmoitusten pohjina helpottaa 

uusien ilmoitusten antamista.

Ei vaikutusta, jos yrityksessä tulliosaamista Ei vaikutusta, jos yrityksessä 

tulliosaamista

Annettavien tulli-ilmoitusten 

samankaltaisuus Ei vaikutusta järjestelmän käyttöön. 

Ilmoituksen tekijä voi oppia tarvittavat 

tietosisällöt, jos jatkuvasti 

samankaltaisia ilmoituksia.

Jos  tehdään toistuvasti samanlaisia tulli-

ilmoituksia, voidaan vanha tulli-ilmoitus 

ottaa uuden pohjaksi. 

Ei vaikutusta Ei vaikutusta



Tarve asioida tullitoimipaikassa Tunnistautumaton käyttäjä joutuu aina 

käymään Tullissa sekä 

menettelyynasettamisvaiheessa että 

menettelyn päättämisvaiheessa.

Tunnistautunut käyttäjä välttää 

tullikäynnit  ilmoituksen 

antamisvaiheessa;  ilmoituskohtaisesti 

saattaa joutua asioimaan 

tullitoimipaikassa esim. menettelyn 

päättämisvaiheessa.

Ilmoittaminen ei vaadi tullikäyntiä; 

menettelykohtaisesti fyysisiä 

asiointitarpeita (esim. asiakirjojen 

esittäminen) tullitoimipaikoissa 

kuljetusketjun eri vaiheissa.

Ilmoittaminen ei vaadi tullikäyntiä; 

menettelykohtaisesti fyysisiä 

asiointitarpeita (esim. asiakirjojen  

esittäminen) tullitoimipaikoissa 

kuljetusketjun eri vaiheissa

Tuonnin tullilaskujen maksaminen Ei mahdollista sähköisesti On mahdollista Tuonnin rekisteröity luottoasiakas saa 

tullilaskun, jolla maksuaikaa

Tuonnin rekisteröity luottoasiakas saa 

tullilaskun, jolla maksuaikaa

Tulliosaaminen Ilmoituksen täyttäminen vaatii 

tulliosaamista; itse palvelun käyttö on 

ohjeistettu selkeästi.

Ilmoituksen täyttäminen vaatii 

tulliosaamista; itse palvelun käyttö on 

ohjeistettu selkeästi.

Sanomaliikenteen hallinta, testaus ja 

ilmoitusten täyttö vaativat tulliasioinnin 

osaamista ja kokemusta tulliasioinnista.

Sanomaliikenteen hallinta, testaus ja 

ilmoitusten täyttö vaativat tulliasioinnin 

osaamista ja kokemusta tulliasioinnista.

Asiakastuki Puhelintuki auttaa nettipalvelun 

käytössä

Puhelintuki auttaa nettipalvelun käytössä Operaattorin oma asiakastuki 

operaattorikohtaista. Tullin sähköinen 

palvelukeskus antaa teknistä ja ilmoituksen 

sisältöön liittyvää tukea. 

Tullin sähköinen palvelukeskus antaa 

teknistä ja ilmoituksen sisältöön 

liittyvää tukea. 


