
 
 

 

 

CSV-tiedoston luominen ja lataaminen Luvat-palveluun 
 
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten muodostetaan ja ladataan Excel-tiedosto tavaratietojen ilmoittamista varten Tullin 

nettiasiointikanavan Luvat-palveluun. Excel-tiedoston malli on Tullin internetsivuilla https://tulli.fi/sahkoiset-palve-
lut/palvelut/luvat-palvelu.  
 

Tiedoston sisältö: 
 
Tavaratietojen ilmoittamisen pakollisuus vaihtelee lupatyypeittäin. Tiedostossa voi olla kaksi tai kuusi kenttää (A-

F).  Jos hakemustyypillä ilmoitetaan vain tavaranimike ja tavaran kuvaus, se voi sisältää vain kaksi tietokenttää. .. 
Tavaran kuvauksen lisäksi on aina ilmoitettava nimike. Tiedostossa ei käytetä otsikkoriviä ja siinä voi olla tyhjiä ri-
vejä. Rivejä voi olla maksimissaan 300. 

 
A. Tullinimike. Ilmoita menettelyyn asetettavien tavaroiden tullinimike, esim. 61012010. Pituus voi 

olla 6-10 merkkiä. 

B. Tavaran kuvaus. Ilmoita selkeä ja yksityiskohtainen tavaran kauppanimitys ja/tai tekninen kuvaus. 
Pituus voi olla maksimissaan 512 merkkiä.  

C. Paljous. Ilmoita tullimenettelyyn asetettavien tavaroiden arvioitu paljous kuukausittain. Pituus 16 

numeroa ja maksimissaan 6 desimaalia. Desimaalit erotetaan pilkulla. 
D. Tavaran paljouden mittayksikkö. Pituus 3 kirjainta. Mittayksikön pitää olla jokin tämän ohjeen 

liitteessä 1. olevista arvoista. 

E. Tavaran arvo. Pituus 16 numeroa ja maksimissaan 2 desimaalia. Desimaalit erotetaan pilkulla. 
F. Tavaran arvon valuutta. Pituus 3 kirjainta. Valuutan pitää olla jokin tämän ohjeen liitteessä 2. 

olevista arvoista. 

 
Tallenna lopuksi CSV-tai txt-muotoon ja lataa palvelussa. CSV-muodossa erottimena käytetään puolipistettä (;). 
Tuotavan tiedoston merkistökoodaus on oltava Unicode UTF-8. Jos tiedoston muoto on joku muu, muunna se 

UTF-8 -muotoon, jotta esimerkiksi ääkköset ja erikoismerkit näkyvät oikein. 
  

Ohje CSV-tiedoston luomiseen 

Luvat-palvelu 

versio 1.1, 25.10.2019 
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Liite 1. 

 
Käytettävät mittayksiköt: 

KOODI KIELI SELITE 

EUR suomi euro(a) 
 

ruotsi euro 
 

englanti euro 

HLT suomi hehtolitra 
 

ruotsi hehtoliter 
 

englanti Hectolitre 

KGM suomi kilogrammaa 
 

ruotsi kilo 
 

englanti kilogram 

LTR suomi litraa 
 

ruotsi liter 
 

englanti Litre 

MTK suomi neliömetriä 
 

ruotsi kvadratmeter 
 

englanti Square metre 

MTQ suomi kuutiometriä 
 

ruotsi kubikmeter 
 

englanti Cubic meter 

MTR suomi metri(ä) 
 

ruotsi meter 
 

englanti Metre 

NAR suomi kappaletta 
 

ruotsi stycken 
 

englanti Piece / Item 

NPR suomi pari 
 

ruotsi antalet par 
 

englanti Number of pairs 

TNE suomi tonni (1000 kg netto) 
 

ruotsi ton (1000 kg netto) 
 

englanti 1000 kg net mass 
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Liite 2. 
Käytettävät valuuttalajit 

KOODI KIELI SELITE 

BGN  suomi  Bulgarian levia  
 

ruotsi  Bulgarisk lev  
 

englanti  Bulgarian lev  

CAD  suomi  Kanadan dollari  
 

ruotsi  Kanadensiska dollar  
 

englanti  Canadian dollar  

CHF suomi  Sveitsin frangi  
 

ruotsi  Schweiziska franc  
 

englanti  Swiss franc  

CYP  suomi  Cyproksen punta  
 

ruotsi  Cypriotiskt pund  
 

englanti  Cypriot pound  

CZK  suomi  Tsekin koruna  
 

 ruotsi  Tjeckisk krona  
 

 englanti  Czech koruna  

DKK  suomi  Tanskan kruunu  
 

ruotsi  Dansk krona  
 

englanti  Danish krone  

EEK  suomi  Viron kruunu  
 

ruotsi  Estnisk krona  
 

englanti  Estonian kroon  

EUR  suomi  Euro  
 

ruotsi  Euro  
 

englanti  Euro  

GBP  suomi  Englannin punta  
 

ruotsi  Brittiskt pund  
 

englanti  Pound sterling  

HUF  suomi  Unkarin koriantti  
 

ruotsi  Ungersk forint  
 

englanti  Hungarian Forint  

LTL  suomi  Liettuan liti  
 

ruotsi  Litauisk litas  
 

englanti  Lithuanian Litas  

LVL  suomi  Latvian lati  
 

ruotsi  Lettisk lats  
 

englanti  Latvian lats  

MTL  suomi  Maltan liira  
 

ruotsi  Maltesisk lira  
 

englanti  Maltese lira  

NOK  suomi  Norjan kruunu   
ruotsi  Norska kronor  

 
englanti  Norwegian krone  

PLN  suomi  Puolan zlotya  
 

ruotsi  Polsk zloty  
 

englanti  Polish zloty  

RON  suomi  Romanian leuta  
 

ruotsi  Rumänsk leu  
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KOODI KIELI SELITE 
 

englanti  Romanian leu  

RUB  suomi  Venäjän rupla  
 

ruotsi  Ryska rubel  
 

englanti  Russian ruble  

SEK  suomi  Ruotsin kruunu  
 

ruotsi  Svensk krona  
 

englanti  Swedish krona  

SIT  suomi  Slovenian tolaria  
 

ruotsi  Slovensk tolar  
 

englanti  Slovenian tolar  

SKK  suomi  Slovakian koruna  
 

ruotsi  Slovakisk koruna  
 

englanti  Slovak koruna  

USD  suomi  Yhdysvaltain dollari  
 

ruotsi  Amerikanska dollar  
 

englanti  United States dollar 

 


