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Vienti-ilmoituspalvelu 
Käyttöohjeet 

 
Vienti-ilmoituspalvelussa voit antaa vienti-ilmoituksen EU:n ulkopuolelle vietävästä tavarasta. 
Maksuttomaan palveluun pääset tulli.fi > Asiointipalvelut\Vienti-ilmoitus 

 

Tarvitset vienti-ilmoituksen antamista varten  seuraavat asiakirjat ja tiedot:  
 
• Lähetyksen hinnan todistava asiakirja, esimerkiksi kauppalasku, kassakuitti, proformalasku tai muu 

vastaava. 
• Rahtikirja tai muu vastaava. 
• Muut lähetykseen liittyvät asiakirjat, luvat ja todistukset. 
• Tuotteen tavarakoodi eli tullinimike (tarkka 8-numeroinen CN-nimike).  
• Selvitä tullinimike etukäteen. 

 
Huomaa!  Jos vienti vaatii luvan, on lupa oltava hankittu ennen ilmoituksen antamista. 
 
Yleistä täyttämisestä: 

• Ohje-ruudusta löydät täyttöohjeen mukana kulkevan pikaohjeen, joka sisältää yleiset käyttöohjeet ja 
mallitäytetyt ilmoitukset.   

• *:llä merkityt kohdat ovat pakollisia ja (*):llä ehdollisesti pakolliset.   
• Käytä Edellinen ja Seuraava -painikkeita, kun siirryt palvelussa sivulta toiselle.   
• Jos sivulta puuttuu pakollisia tietoja, palvelu huomauttaa niistä.   
• Pääset korjaamaan ilmoittamiasi tietoja. Korjaa virheet ennen ilmoituksen lähettämistä.   
• Vienti-ilmoituspalveluun liittyviin Usein kysyttyä -kysymyksiin on linkki palvelun jokaisella sivulla.   
• Kysy tarvittaessa neuvoa puhelinpalvelusta (henkilöasiakkaat p. 0295 5206 ja yritysasiakkaat p. 0295 

5207) tai tarvittaessa tullivirkailijalta. Yhteystiedot löydät myös Vienti-ilmoituspalvelun jokaiselta sivulta. 
  

http://www.tulli.fi/
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/luokitukset/cn/index.jsp
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Palvelun käyttö 
 
Palvelua voivat käyttää sekä yksityishenkilöt että yritykset. Ilmoituksen voi antaa myös kirjautumatta 
palveluun, jolloin uuden ilmoituksen täyttäminen pitää aina aloittaa alusta ja päätökset on haettava Tullista. 
 
 
Yksityishenkilöt 
 
1. Valitse Ilmoitus, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja   

verkkopankki-tunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia.   
2. Kirjaudu Suomi.fi tunnuksilla palveluun, jos sinulla on suomalainen henkilö-  

tunnus ja verkkopankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti.  
  

Yritykset 
 
1. Valitse Ilmoitus, jos yrityksellä ei ole Suomi.fi-tunnuksia. 
2. Tunnistautuneena Kirjaudu Suomi.fi-tunnuksin palveluun. 
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Kirjautuminen palveluun 
  

 
 
 
Täyttöohjeet 

  
Yksityishenkilöt   
1. Valitse Ilmoitus, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja verkkopankkitunnuksia, 

varmennekorttia tai mobiilivarmennetta. 

2. Kirjaudu Suomi.fi tunnuksilla, jos sinulla on suomalainen henkilötunnus ja verkkopankkitunnukset, 
mobiilivarmenne tai varmennekortti. 
 

Yritykset   
1. Valitse Ilmoitus, jos yrityksellä ei ole Suomi.fi-tunnuksia.   
2. Kirjaudu Suomi.fi-tunnisteella, jos yrityksellä on tunnukset. 
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Tavaran vienti-ilmoitus  
 

Normaali myydyn tavaran vienti EU:n ulkopuolelle. Soveltuu   
tavanomaisiin tapauksiin, joissa EU:ssa myyty tavara viedään pysyvästi  käytettäväksi EU:n ulkopuolelle. Ota 
tarvittaessa yhteyttä puhelinpalveluun.   
 

 
 
 
1. Valitse uusi vienti-ilmoitus. 
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Toimijan tiedot 
 
 

 
 

 
1. Viejän tiedot – Ulkomaalainen yksityishenkilö ilmoittaa maakoodin ja syntymäajan muodossa ppkkvv.  

Suomalainen henkilö ilmoittaa henkilötunnuksen. Yritykset ilmoittavat maakoodin ja yritystunnuksen. 
Ilmoita myös osoitetiedot.   

2. Vastaanottajan tiedot – Ilmoita vastaanottajan tiedot ja osoite.  
3. Edustajan tiedot – Jätä tyhjäksi, jos annat ilmoituksen itse ilman edustajaa. 
4. Ilmoituksen tekijän tiedot – Ilmoita nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. 
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Tulliselvitettävän erän tiedot 
 

 
 
 

1. Asiointikieli – Voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Saat päätökset suomeksi tai ruotsiksi ja Taric-
nimiketiedot valitsemallasi kielellä.   

2. Ilmoitustyyppi – Valitse EX, kun viet tavaraa esimerkiksi Venäjälle ja EU, kun viet tavaraa Norjaan.   
3. Kokonaisbruttopaino – Ilmoita paino kiloina. Jos paino on alle 1 kg, ilmoita se muodossa "0,654" 

(esim. bruttopaino 654 grammaa).   
4. Viejän viite – Ilmoita omavalintainen tunniste, esim. vientipäivä, kauppalaskun numero tai auton 

rekisterinumero.   
5. Edustajan viite – jätä tyhjäksi, jos viet tavaran itse etkä käytä edustajaa.   
6. Incoterms tai muu toimitusehto – Ilmoita joko käytetty Incoterms-ehto tai muu toimitusehto. 

Ilmoita myös paikkakunta.   
7. Toimitusehtopaikkakunta – Ilmoita toimitusehdossa ilmoitettu paikkakunta esim. Lappeenranta. 
8. Kauppatapahtuman luonne – Ilmoita oikea koodi. Jos kyseessä on normaali   

myynti, koodi on 11. Kysy tarvittaessa apua.   
9. Jälkikäteen jätetty ilmoitus – Täytä vain, jos vienti-ilmoitus annetaan   

jälkikäteen (tavara on jo viety maasta).   
10. Sijaintitiedot – Ilmoita sijaintipaikan tyyppi, jossa tavarat ovat tarkastettavissa.   

Jos tavarat ovat tullitoimipaikassa, valitse Z ja valitse tullitoimipaikan koodi.   
Ilmoita se tullitoimipaikka, jonka kautta tavarat poistuvat EU:n alueelta. 

11. Liiteasiakirjat – Ilmoita hintaan liittyvä asiakirja, esim. kauppalasku tai muu   
vastaava (N380 Kauppalasku tai N325 Proformalasku) sekä sen numero ja päiväys.   

12. Kauppalaskun valuutta – Valitse valuuttalaji   
13. Erityismaininnat – Täytä tarvittaessa. 
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Kuljetustiedot  
 

 
 
 

1. Kuljetustiedot lähdettäessä – Valitse lähdettäessä valittu kuljetusmuoto, esimerkiksi maantiekuljetus. 
Ilmoita lisäksi sen kulkuneuvon rekisterinumero, johon tavarat on lastattu.   

2. Kuljetustiedot poistumispaikalla – Ilmoita se kuljetusmuoto, jolla tavarat viedään EU:n ulkopuolelle. 
Ilmoita sen kulkuneuvon tunnus, jolla tavarat viedään EU:n ulkopuolelle, esimerkiksi auton 
rekisterinumero.   

3. Rahdinmaksutapa – Valitse oikea maksutapa. Valitse esim. Z, jos rahtia ei   
ole maksettu.   

4. Reittimaat – Jätä tyhjäksi, jos viet tavaran suoraan EU:n ulkopuolelle. Lähtö- ja määrämaata ei siis 
ilmoiteta.   

5. Sinettien lukumäärä – Jos sinettejä on käytetty, ilmoita ne tässä. 
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Tavaraerän 1. tiedot   

 
 

1. Nimike - Ilmoita tavaran nimike (8-numeroinenCN-koodi). Listan usein käytetyistä nimikkeistä löydät 
tämän ohjeen lopusta. Kysy tarvittaessa neuvoa puhelinpalvelusta. 

2. Menettelykoodi(EU) – Valitse menettelykoodi. Normaali vienti 1000. 
3. Kansallinen menettely – Valitse koodi. Yleisin koodi viennissä 999. 
4. Hae nimikkeen lisätiedot-Paina Hae nimikkeen lisätiedot, jolloin mahdolliset rajoitukset tulevat esille. 

Valitse oikeat vaihtoehdot. Ota kantaa kaikkiin kohtiin. 
5. Tavaran kuvaus – Ilmoita tavanomainen kauppanimitys mahdollisimman täsmällisesti. 
6. Tilastoarvo – Tavaran hinta Suomen rajalla, huomioituna mahdolliset lisättävät tai vähennettävät rahti-ja 

vakuutuskustannukset sekä tarvittaessa hintaan sisältymättömät ilmaistoimitukset. 
7. Pakkaustiedot – Valitse pakkauslaji, pakkausten määrä ja pakkausten merkit ja numerot (esim. 

pakkauslaji CS, pakkausten määrä 1, pakkausten merkit 12345). 
8. Liiteasiakirjat – Ilmoita mahdolliset tavaraan liittyvät luvat tästä. 
9. Erityismaininnat – Täytä tarvittaessa. Jos vietävä tavara on ajoneuvo, ilmoita ajoneuvon valmistenumero. 
10. Edeltävät asiakirjat – Täytä tarvittaessa. 
11. Lisää uusi tavaraerä – Jos sinulla on useita eri tullinimikkeisiin ilmoitettavia tavaroita. 
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Tavaraerälista 
 

 
 

1. Tässä näet yhteenvedon tavaraeristä. Pääset tarkastelemaan ilmoitettuja tietoja. Voit vielä tarvittaessa 

lisätä tai poistaa tavaraerän. 
 
 

Liitteet   

 
 
 
Älä lataa liitteitä. Tulli pyytää ne tarvittaessa sähköpostitse. 
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Lähetyssivu 
 

 
 
 
1. Kirjoita ilmoituksessa näkyvät merkit oheiseen kenttään. 
2. Paina Lähetä ja seuraa palvelun antamia ohjeita. 
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Tunnistautumattoman asiakkaan toimintaohjeet   

Olet tunnistautumaton asiakas, jos et kirjautunut palveluun Suomi.fi-tunnisteella.  
 
Huomaa! Tarvitset vientitavarasta Tullin vahvistaman poistumisvahvistetun 
luovutuspäätöksen selvitykseksi viennistä. 
 
Vienti-ilmoitus oli onnistunut  
• Kun olet lähettänyt vienti-ilmoituksen onnistuneesti, saat järjestelmästä viitteen, joka on muotoa 

(NETT000012345).  
• Kirjoita viite (NETT000012345) itsellesi muistiin.  
• Esitä viite (NETT000012345), vietävät tavarat ja asiakirjat Tullille ennen tavaran  

poistumista maasta. Nämä pitää esittää 45 päivän kuluessa vienti-ilmoituksen lähettämisestä.  
• Tulli voi tarvittaessa korjata hyväksytyn ilmoituksen tietoja.  
• Tulli ns. luovuttaa lähetyksen vientimenettelyyn ja tavaralle muodostuu EAD,  

luovutuspäätös ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös, kun tavarat poistuvat EU:n alueelta.  
• Tulli tulostaa asiakirjat.  

 

Vienti-ilmoitus oli virheellinen 
  

• Saat hylkäyssanoman Tullista. Korjaa ilmoitetut virheet heti, älä poistu ohjelmasta.   
• Jos poistut ohjelmasta, ilmoitus pitää aloittaa alusta.   
• Pääset korjaamaan virheet avaamalla ilmoituksen ”Korjaa”-painikkeesta.   

Huomaa, että virheet on korjattava saman istunnon aikana!   
• Lähetä korjattu ilmoitus uudelleen Tulliin.   
• Kun olet lähettänyt vienti-ilmoituksen onnistuneesti, saat järjestelmästä viitteen, joka   

on muotoa (NETT000012345). 
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Tunnistautuneen asiakkaan ohjeet  

 
Olet tunnistautunut asiakas, jos kirjauduit palveluumme Suomi.fi-tunnisteella. 
 
Onnistunut vienti-ilmoitus 
• Kun olet antanut vienti-ilmoituksen onnistuneesti, ilmoituksen pääsivulle lähetetään   

viesti ”Ilmoitus on luovutettu menettelyyn”. Löydät pääsivulta linkin viennin saateasiakirjaan EAD:hen. 
• Tulosta Vienti-ilmoituspalvelusta viennin saateasiakirja (EAD), joka seuraa tavaran poistumispaikalle.   
• Esitä viennin saateasiakirja (EAD) ja vietävät tavarat Tullille ennen tavaroiden vientiä maasta.   
• Tavaralle muodostuu poistumisvahvistettu luovutuspäätös, kun tavarat poistuvat EU:n alueelta.   
• Tulosta poistumisvahvistettu luovutuspäätös Vienti-ilmoituspalvelusta. 

 
Virheellinen vienti-ilmoitus 

 
• Saat hylkäyssanoman Tullista. Pääset korjaamaan virheet avaamalla ilmoituksen 

”Korjaa”-painikkeesta. 
• Lähetä korjattu ilmoitus uudelleen Tulliin. 
• Kun olet lähettänyt vienti-ilmoituksen onnistuneesti, saat järjestelmästä viitteen, joka on muotoa 

(NETT000012345), ja MRN-numeron. 
• Tulosta viennin saateasiakirja (EAD). 
• Esitä viennin saateasiakirja (EAD) ja vietävät tavarat Tullille ennen tavaroiden vientiä EU:n alueelta. 
• Tulosta poistumisvahvistettu luovutuspäätös Vienti-ilmoituspalvelusta. 
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