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Tässä ohjeessa on yleisimmät matkustajien tuomiin tavaroihin liittyvät ohjeet,
kiellot ja rajoitukset, jotka koskevat Suomeen EU:n alueelta tai EU:n ja EU:n tulli- ja
veroalueen ulkopuolelta matkustavia.
Tarkista ajantasaiset säännökset Tullin nettisivuilta tulli.fi.

Miten toimin Tullissa?
Suomeen saapuessasi valitse Tullissa vihreä, sininen tai punainen kaista. Kaistavalinta on tulli-ilmoitus. Jos olet valinnut vihreän tai sinisen kaistan ja tullitarkastuksessa löydämme sinulta verotettavaa tavaraa, veroja voidaan korottaa sadalla
prosentilla tai sinua voidaan epäillä tullirikoksesta. Lisäksi voimme ottaa haltuun
tai takavarikoida tavarasi, jos niihin kohdistuu kieltoja tai rajoituksia.

Valitse
•
•
•

vihreä kaista, jos sinulla ei ole ilmoitettavaa Tullille
punainen kaista, jos sinulla on tullattavia, verotettavia tai rajoituksen alaisia
tavaroita tai sinulla on kysyttävää Tullilta
sininen kaista, jos saavut EU:n alueelta lentoteitse, eikä sinulla ole tullattavaa
tai ilmoitettavaa Tullille

Matkustajan on esitettävä tavarat tullille ja itse pakattava ne tarkastuksen
jälkeen. Matkustajan on myös pyydettäessä esitettävä henkilöllisyystodistus tai
matkustusasiakirja.

Miksi matkustaja tarkastetaan?
Tullilla on oikeus pysäyttää ja puhuttaa henkilöä sekä tarvittaessa tarkastaa
henkilö tämän saapuessa tai poistuessa maasta. Puhutamme ja tarkastamme
henkilöitä riskiarvioinnin perusteella. Apunamme tullitarkastuksissa ovat tullikoirat, jotka on koulutettu mm. huumausaineiden, käteisrahan, savukkeiden ja
räjähteiden etsintään.
Tullitarkastuksessa valvomme tavaroihin liittyviä kieltoja ja rajoituksia sekä
niiden kuljettamista tarkastamalla matkustajan matkatavarat ja päällysvaatteet.
Perusteellisemmassa tarkastuksessa matkustaja voidaan pyytää riisuuntumaan.
Asiassa toimitaan hienotunteisesti.
Perusteellinen tarkastus tehdään erillisessä tarkastustilassa, jossa on matkustajan
lisäksi tarkastuksen tekijä ja mahdollinen todistaja.
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Saapuminen Suomeen
EU:n alueelta
Saat tuoda ostamiasi tavaroita tullitta ja verotta omaan käyttöösi EU:n alueelta,
jos niihin ei kohdistu rajoituksia tai kieltoja. Ota huomioon, että muun muassa
lääkkeiden, nuuskan, tupakan ja alkoholin tuomiseen liittyy rajoituksia ja kieltoja.

EU:n ja EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta
Saat tuoda ostoksia veroitta ja tullitta EU:n ulkopuolelta enintään 300 euron
arvosta, jos saavut Suomeen autolla tai junalla. Jos saavut lentäen tai laivalla, voit
tuoda ostoksia veroitta ja tullitta 430 euron arvosta.
Tuontioikeus veroitta ja tullitta on henkilökohtainen, eikä eri henkilöiden ostoksia
voi yhdistää tai jakaa. Verot määräytyvät tavarasta maksetun hinnan perusteella,
ja ne maksetaan koko summasta. Sinun tulee todistaa pyydettäessä tavaran hinta
luotettavalla tavalla, esimerkiksi kuitilla.
Tavarat, jotka olet ostanut EU:n tai EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolta myyntiin
tai myyntitarkoitukseen, eivät ole verottomia ja tullittomia. Tavaroiden tuonti
verottomasti ja tullittomasti edellyttää, että
•
•
•
•

tavaroiden tuonti on satunnaista ja
tavarat on tarkoitettu matkustajan henkilökohtaiseen, perheen käyttöön
tai matkustajan antamaksi lahjaksi ja
tavaroiden luonne ja määrä ovat sellaisia, ettei niitä voida pitää kaupallisiin
tarkoituksiin tuotavina tavaroina ja
tavarat ovat henkilökohtaisia tavaroita, joita kohtuudella tarvitaan matkan
aikana.

Mikäli verottoman ja tullittoman tuonnin edellytykset eivät täyty, tavaroista on
maksettava maahantuontiverot ja tullit.
Tekijänoikeuksia loukkaavien tuotteiden, kuten esim. laittomasti kopioitujen
musiikki- tai elokuvatallenteiden maahantuonti on kielletty.
 Huomaathan, että Ahvenanmaa, Kanariansaaret ja Kanaalisaaret kuuluvat
EU:n tullialueeseen mutta eivät veroalueeseen.
Lisätietoja matkustajatuonnin arvorajoista: tulli.fi/matkailijalle > Matkustaja
tuomiset
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Ilmoitus vähintään 10 000 € käteisrahasta
Tee kirjallinen ilmoitus Tullille, jos sinulla on käteistä rahaa 10 000 euroa tai
enemmän (euroina tai muina valuuttoina) kun saavut Suomeen EU:n ulkopuolelta
tai kun poistut Suomesta EU-alueen ulkopuolelle. Valitse punainen kaista.

Maito, liha ja kala sekä
lemmikkieläinruoat
EU:n alueelta
Toisesta EU-maasta saa pääsääntöisesti tuoda elintarvikkeita Suomeen. Niistä
EU-maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa (esimerkiksi Viro, Latvia, Liettua),
saa tuoda sian- tai villisian lihaa tai niitä sisältäviä tuotteita vain hyvin rajoitetusti.
Yksityishenkilöt saavat tuoda vain sellaisia sian- ja villisianlihatuotteita, joiden
pakkauksissa on soikea EU-tunnistusmerkki.

LAND

0000
EC

EU:n tunnistusmerkki on sellaisten eläinperäisten elintarvikkeiden
pakkauksissa, joita saa toimittaa toisiin jäsenmaihin. LAND-sanan
tilalla on valmistusmaan nimi tai lyhenne, numeroiden 0000 tilalla
on valmistuslaitoksen tunnusnumero ja kirjainten EC tilalla voi olla
EU:n virallinen lyhenne myös jollain toisella kielellä.

Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta: ruokavirasto.fi > Matkailijoille afrikkalaisesta
sikarutosta

EU:n ulkopuolelta
Et voi tuoda EU:n ulkopuolelta edes itsellesi maitoa, maitotuotteita, lihaa tai lihatuotteita etkä lemmikkieläinruokia.
Saat kuitenkin tuoda maitoa ja lihaa sekä maito- ja lihatuotteita EU:n ulkopuolisista maista Andorrasta, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta ja
Sveitsistä, kunhan niiden arvo ei ylitä verottoman ja tullittoman tuonnin rajoja
ja niiden määrää voidaan pitää kohtuullisena henkilökohtaiseen kulutukseen.
Lisäksi voit tuoda EU:n ulkopuolelta hunajaa, eläviä ostereita, eläviä simpukoita ja
etanoita enintään 2 kiloa. Färsaarilta ja Grönlannista voi kuitenkin tuoda edellämainittuja tuotteita 10 kg/henkilö.
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EU:n ulkopuolelta voit tuoda kalastustuotteita (mukaan lukien tuore, kuivattu, keitetty, suolattu ja savustettu kala sekä tietyt äyriäiset, kuten katkaravut, hummerit,
kuolleet simpukat ja kuolleet osterit) 20 kiloa tai yhden suolistetun kalan painosta
riippumatta. Painorajoitus ei koske kalatuotteiden tuontia Andorrasta, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä, Färsaarilta tai Islannista.
Kaviaaria voit tuoda ilman EU:n CITES-tuontilupaa enintään 125 grammaa.
Voit myös tuoda EU:n ulkopuolelta enintään 2 kiloa pikkulasten maitojauhetta tai
ruokaa sekä lääketieteellisistä syistä tarvittavia erikoiselintarvikkeita ja eläimen
terveyteen liittyvää lemmikkieläinruokaa. Voit kuitenkin tuoda edellä mainittuja
tuotteita Färsaarilta ja Grönlannista enintään 10 kg/henkilö.
Näiden tuotteiden tuonti edellyttää, että
•
•
•

tuote ei vaadi jäähdytystä ennen käyttöä ja
tuote on pakattu merkkivalmiste (ei kotitekoinen) ja
pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä.

 Jos sinulla on maitoa, lihaa, maitotuotteita tai lihatuotteita saapuessasi EU:n
ulkopuolelta Suomeen, voit luovuttaa ne vapaaehtoisesti Tullille. Muussa tapauksessa otamme ne haltuun tullitarkastuksen yhteydessä.
Lisätietoja Tullin nettisivuilta: tulli.fi/matkailijalle > Elintarvikkeet

Kasvit, siemenet, vihannekset,
juurekset, hedelmät ja marjat
Toisesta EU-maasta, Sveitsistä ja Liechtensteinista
Voit tuoda Suomeen omaan käyttöösi kasveja, siemeniä, hedelmiä ja vihanneksia
ilman kasvinterveystodistusta.
Jos tuot EU-alueelta siemenperunaa tai tulipoltteen isäntäkasvia, tarvitset niille kasvipassin, joka osoittaa, että ne on tuotettu tietyistä kasvintuhoojista vapailla alueilla.
Jos tuot kasveja tai kasvituotteita Kanariansaarilta, Ceutalta, Melillasta, Guadeloupesta, Ranskan Guayanasta, Martiniquesta, Mayottesta, Réunionista, Saint-
Barthélemystä ja Saint-Martilta tarvitset kasvinterveystodistuksen tuomillesi
kasveille ja kasvituotteille.

EU:n ulkopuolelta
Et voi tuoda kasveja tai kasvituotteita Suomeen ilman kasvinterveystodistusta EU:n
ulkopuolelta. Huomioi, että Norja ja Islanti eivät ole EU-maita, joten niistä tuotavista kasveista ja kasvituotteista edellytetään kasvinterveystodistusta.
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EU:n ulkopuolelta tuotaessa edellytämme kasvinterveystodistusta
•
•
•
•
•

taimille, ruukkukasveille, viherkasveille
pistokkaille, varteoksille, mukuloille, juurakoille ja vastaaville
lisäysmateriaaleille
kylvösiemenille
leikkokukille ja -oksille
tuoreille hedelmille, marjoille, vihanneksille ja juureksille.

Käytännössä tavallisen matkailijan on mahdotonta saada virallista kasvin
terveystodistusta, joten kasveja ja kasvituotteita ei voi tuoda Suomeen.
Voit kuitenkin tuoda EU:n ulkopuolelta kuivattuja, pakastettuja ja säilöttyjä kasviksia sekä tuoreita banaaneja, taateleita, durioita, ananaksia ja kookoksia ilman
kasvinterveystodistusta.
Joillakin kasveilla on maahantuontikielto EU:n ulkopuolelta, jolloin niitä et saa
tuoda lainkaan Suomeen. Maahantuontikiellossa ovat monet puuvartiset kasvit
(esim. havukasvit, omenapuut, päärynäpuut, sitruspuut) sekä maa-aines.
 Mikäli sinulla ei ole esittää virallista PZ-kasvipassia, voit luovuttaa tuomasi
kasvit ja kasvituotteet vapaaehtoisesti Tullille. Muussa tapauksessa otamme ne
haltuun tullitarkastuksen yhteydessä.
Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta: ruokavirasto.fi > Henkilöasiakkaat >
Matkustus > Tuliaistuonti > Kasvit ja kasvituotteet

Alkoholi
Alle 18-vuotias ei saa tuoda alkoholijuomia Suomeen. Jos olet yli 18-vuotias,
mutta alle 20 vuotta, saat tuoda Suomeen vain mietoja alkoholijuomia.
Väkiviinaa (yli 80 til.-% alkoholia) et saa tuoda maahan ilman lupaa.
Lisätietoja
maahantuontiluvasta valvira.fi

EU-alueelta
Toisesta EU-maasta voit tuoda verotta alkoholijuomia omaan käyttöösi tai lahjaksi, kun tuot ne mukanasi samassa kulkuneuvossa, jolla itse saavut Suomeen.
Alkoholin verotonta maahantuontia koskevat valmisteverotuslain mukaiset ohjetasot. Voit tuoda omaan käyttöösi alkoholia ohjetasoja suuremman määrän, jos
pystyt tarvittaessa uskottavasti selvittämään, että ohjetasojen ylittävä osuus on
tarkoitettu omaan käyttöön.
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Alkoholin maahantuonnin ohjetasot EU-alueelta:
•
•
•
•

110 litraa olutta (yli 0,5 %) (siideriä ja long drinkkejä ei rinnasteta oluihin)
10 litraa muita alkoholijuomia (yli 1,2 %, etyylialkoholi, esim. väkevät
juomat, etyylialkoholista valmistetut long drinkit)
20 litraa välituotteita
(enintään 22 %, kuten aperitiivit, mm. vermutit, katkerot, sherry)
90 litraa viiniä, josta kuohuviiniä enintään 60 litraa
(sisältää käymisteitse valmistetut long drinkit ja siiderit)

 Huomaathan, että alkoholin tuonti myyntitarkoituksessa on aina verollista ja
luvanvaraista tuontimäärästä riippumatta.

EU:n ulkopuolelta
Voit tuoda alkoholijuomia vain rajoitetun määrän veroitta omaan käyttöösi tai
lahjaksi:
•
•

enintään 4 litraa hiilihapotonta viiniä (puna-, valko- ja rosé-) ja
16 litraa olutta (yli 0,5 %)

Lisäksi:
•
•

litran väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %) tai
2 litraa alkoholijuomia (enintään 22 %), kuten aperitiivit (mm. vermutit,
katkerot, liköörit, sherryt, long drinkit, siideri ja kuohuviinit)

EU:n ulkopuolelta voit tuoda kerralla alkoholijuomia, jotka voivat kuulua eri
juomalajeihin, jos niiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua rajaa. Voit esi
merkiksi tuoda 0,5 litraa väkeviä alkoholijuomia ja litran aperitiivejä. Säännös ei
koske hiilihapotonta viiniä ja olutta.

Aikarajoitukset
Jos asut Suomessa ja saavut Suomeen Euroopan talousalueen ulkopuolelta
autolla, junalla tai laivalla, saat tuoda maahan alkoholijuomia vain, jos matkasi on
kestänyt yli 24 tuntia.
Jos asut Euroopan talousalueen ulkopuolella ja saavut Suomeen autolla, junalla
tai laivalla, saat tuoda mukanasi alkoholijuomia vain, jos viivyt Suomessa yli 72
tuntia. Jos vain matkustat Suomen kautta (kauttakulkumatkustus), tätä rajoitusta
ei ole.
Alkoholin tuonnin aikarajoista ja Ahvenanmaata koskevat ohjeet:
tulli.fi/matkailijalle > Alkoholi
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Tupakkatuotteet ja nikotiininesteet
Alle 18-vuotias ei saa tuoda Suomeen tupakkaa, tupakkatuotteita, nuuskaa tai
nikotiininesteitä.
 Huomaathan, että nikotiinineste on nikotiinia sisältävää nestettä, joka on
tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla ja jonka nikotiinipitoisuus on
enintään 20 milligrammaa millilitrassa ja jolla ei ole lääkelain (395/1987) 3 §:n 1
momentin mukaista käyttötarkoitusta.

Toisesta EU-maasta Suomeen
Voit tuoda tupakkatuotteita, nikotiininestettä ja poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita yhteensä enintään seuraavat määrät verotta ja tullitta itsellesi,
perheellesi tai lahjaksi:
1. Tupakkatuotteita, joiden vähittäismyyntipakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä enintään
•
•
•
•

200 savuketta ja
50 sikaria ja
100 pikkusikaria ja
250 grammaa kääre- tai piipputupakkaa.

2. Nikotiininestettä sähkösavukkeessa tai täyttösäiliössä, jonka myyntipakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, enintään
10 millilitraa.
3. Poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, joiden vähittäismyyntipakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä,
enintään 200 yksikköä valmiiksi käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena.

EU:n ulkopuolelta
Voit tuoda verotta ja tullitta tupakkatuotteita, nikotiininestettä ja poltettavaksi
tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita seuraavat määrät itsellesi, perheellesi tai
lahjaksi:
1. tupakkatuotteita, joiden pakkauksissa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsin
kielisiä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä saa tuoda veroitta
•
•
•
•

200 savuketta tai
100 pikkusikaria (enintään 3 g/kpl) tai
50 sikaria tai
250 g kääre- tai piipputupakkaa.
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Saat tuoda verotta ja tullitta edellä mainittuja tupakkatuotteita, jos niiden
yhteenlaskettu osuus verottomasta enimmäismäärästä on yhteensä enintään
100 prosenttia (esim. 100 savuketta ja 50 pikkusikaria). Jos tuot tupakkatuotteita
enemmän, on pakkauksissa oltava kuvalliset varoitusmerkinnät terveyshaitoista
ja tuotteen tunnistetiedot suomeksi sekä ruotsiksi ja niistä on maksettava veroa
ja tullia.
2. Nikotiininestettä sähkösavukkeessa tai täyttösäilössä enintään 10 millilitraa.
3. Poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, enintään 200 kappaletta valmiiksi käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena.
Näiden tuotteiden arvo saa olla enintään 300 euroa, kun saavut Suomeen maanteitse. Kun saavut ilma- tai meriteitse, arvo saa olla enintään 430 euroa.

Nuuska, purutupakka ja nenänuuska
sekä eräät nikotiinia sisältävät nesteet
Voit tuoda toisesta EU-maasta tai EU:n ulkopuolelta omaan henkilökohtaiseen
käyttöösi
•
•

nuuskaa, purutupakkaa ja nenänuuskaa yhteensä enintään 1 000 grammaa
yhden kalenterivuorokauden aikana.
enintään 10 millilitraa sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi tarkoitettua
nikotiinia sisältävää nestettä, jonka nikotiinipitoisuus on yli 20 milligrammaa
millilitrassa tai jolla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus.

Edellä mainittuja tuotteita et voi tuoda edes perheenjäsenellesi tai lahjaksi.

Aikarajoitukset
Jos asut Suomessa ja saavut Suomeen autolla, junalla tai laivalla Euroopan talousalueen ulkopuolelta, ja matkasi on kestänyt enintään 24 tuntia, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä. Saat kuitenkin tuoda maahan tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että olet hankkinut ne Suomesta
ennen matkalle lähtöäsi.
Jos asut Euroopan talousalueen ulkopuolella ja saavut Suomeen autolla, junalla
tai laivalla ollaksesi Suomessa muun kuin kauttakulkuun liittyvässä tarkoituksessa
enintään kolme vuorokautta (72 tuntia), et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita
tai nikotiininesteitä. Saat kuitenkin tuoda tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos
ne on tarkoitettu omaan käyttöösi Suomessa oleskelun ajaksi.
Katso tarkemmat ohjeet: tulli.fi/matkailijalle > Tulossa matkalta >
Tupakkatuotteiden tuonti matkalta
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Lemmikkieläimet
Matkailijan mukana tuomana lemmikkinä pidetään lemmikkieläintä, jota ei ole
tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle. Jos eläin lähetetään
Suomeen ilman mukana seuraavaa luonnollista henkilöä tai jos matkustaja tuo
yhteensä kuusi tai sitä useampia eläimiä, tuonti katsotaan ns. kaupalliseksi.

Toisesta EU-maasta, Norjasta ja Sveitsistä
Voit tuoda Suomeen lemmikkieläimesi. Tällöinkin sinun on pyydettäessä esitettävä lemmikkieläimesi tunnistemerkintä, raivotautirokotustodistus, koirilta todistus käsittelystä ekinokokkoosia vastaan ja voimassa oleva lemmikkieläinpassi.

EU:n ulkopuolelta
Lemmikkieläimen voi tuoda EU:n ulkopuolelta vain nimettyjen rajanylityspaikkojen kautta, jotka löydät listattuna Tullin nettisivuilta. Valitse punainen kaista
ja esitä eläin ja tarvittavat dokumentit Tullille tarkastettavaksi.
Voit tuoda lemmikkieläimen Suomeen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
•
•
•
•
•
•

Eläin on tunnistusmerkitty mikrosirulla ennen raivotautirokotuksen antamista.
Myös tatuointi on sallittu, jos se on tehty ennen 3.7.2011 ja se on selvästi
luettavissa.
Eläimen mukana on lemmikkieläintodistus, ns. lemmikkieläinpassi tai
EU-terveystodistus.
Mukana on oltava omistajan ilmoitus siirron ei-kaupallisuudesta.
Mukana on oltava myös alkuperäiset rokotustodistukset tai niiden
varmennetut kopiot sekä vasta-ainetutkimuksen tulos, mikäli lemmikki tulee
korkean raivotautiriskin maasta.
Eläimen on oltava rokotettu raivotautia vastaan. Rokottamattomien koirien,
kissojen tai frettien tuonti Suomeen on kielletty.
Koirilta vaaditaan lisäksi ekinokokkoosilääkitys.

Tarkista tulli.fi-sivustolta kaikki lemmikkieläimen Suomeen tuonnin vaatimukset
aina ennen matkalle lähtöäsi ja ennen paluutasi Suomeen. Muista myös tarkastaa, pitääkö lähtömaasta tultaessa tehdä raivotaudin vasta-ainemääritys. Myös
kohdemaan säännöksien tarkastaminen on sinun vastuullasi.
Katso tarkemmat ohjeet Ruokaviraston sivuilta: ruokavirasto.fi > Yritykset >
Tuonti ja vienti > Tuonti EU:n ulkopuolelta > Eläimet ja eläinperäiset tuotteet >
Eläimet
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Lääkkeet ja eläinlääkkeet
Toisesta EU-maasta, Islannista, Liechtensteinista tai Norjasta
Kun saavut Suomeen, voit tuoda mukanasi omaan käyttöösi enintään vuoden
käyttöä vastaavan määrän lääkevalmisteita (reseptilääkkeitä ja itsehoitolääkkeitä).
Sinun tulee pyydettäessä esittää lääkeresepti, lääkärin tulostama potilasohje tai
yhteenveto resepteistä. Kuljeta lääkkeet alkuperäispakkauksessa käsimatkatavaroissa. Jos käytät dosettia, ota mukaan vähintään lääkepakkaus. Voit kuljettaa
ainoastaan omia lääkkeitäsi, jotka on määrätty sinulle.
Jos sinulla on mukanasi huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä, selvitä ennen
matkaasi tarvittavat todistukset ja valitse Tullissa punainen kaista.
Voit tuoda EU-maasta, Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta lemmikkieläimellesi lääkevalmisteita. Lääkkeet on tuotava Suomeen samanaikaisesti hoidettavan
lemmikkieläimen kanssa. Lääke ei saa sisältää huumausaineita, eivätkä ne saa
olla rokotteita tai muita immunologia eläinlääkevalmisteita.

EU:n ulkopuolelta
Saapuessasi Suomeen voit tuoda mukanasi omaan käyttöösi enintään kolmen
kuukauden käyttöä vastaavan määrän lääkevalmisteita (reseptilääkkeitä ja itsehoitolääkkeitä). Sinun tulee pyydettäessä esittää lääkeresepti, lääkärin tulostama
potilasohje tai yhteenveto resepteistä. Kuljeta lääkkeet alkuperäispakkauksessa
käsimatkatavaroissa. Jos käytät dosettia, ota mukaan vähintään lääkepakkaus.
Voit kuljettaa ainoastaan omia lääkkeitäsi, jotka on määrätty sinulle.
Jos sinulla on mukanasi huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä, selvitä ennen
matkaasi tarvittavat todistukset ja valitse Tullissa punainen kaista.
Voit tuoda EU:n ulkopuolelta korkeintaan 30 vuorokauden käyttöä vastaavan
määrän eläinlääkkeitä lemmikkieläimellesi. Lääkkeet on tuotava Suomeen samanaikaisesti hoidettavan lemmikkieläimen kanssa. Lääke ei saa sisältää huumaus
aineita, eivätkä ne saa olla rokotteita tai muita immunologia eläinlääkevalmisteita.
Valitse Tullissa punainen kaista.
Resepti- ja itsehoitolääkkeiden määrittelyssä noudatetaan Suomen lakia.
Lisätietoa lääkkeiden matkustajatuonnista: tulli.fi/matkailijalle > Rajoitukset >
Lääkkeet
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Uhanalaiset lajit ja
niistä saatavat tuotteet (CITES)
CITES-tuotteita ovat uhanalaiset eläimet ja kasvit, niiden osat tai niistä valmistetut
tuotteet. Näiden tuonti on kiellettyä tai luvanvaraista. Jos et tiedä varmuudella,
onko kyseessä CITES-tuote, ota yhteyttä Suomen ympäristökeskukseen. Heiltä
saat tietoa luvanvaraisesta CITES-tuotteiden tuonnista Suomeen. Tarvittavat luvat
tulee hakea hyvissä ajanoin ennen saapumistasi Suomeen, eikä niitä voi hankkia
jälkikäteen. Valitse Tullissa punainen kaista ja esitä luvat Tullille.
Katso tarkemmat tiedot: tulli.fi/matkailijalle > Rajoitukset > Uhanalaiset lajit

Ampuma-aseet ja vaaralliset esineet
Ampuma-aseiden, luvanvaraisten aseen osien, kaasusumuttimien ja patruunoiden tuonti EU:n ulkopuolelta, vienti EU:n ulkopuolelle, kuljetus Suomen kautta
toiseen maahan tai siirto EU-maasta toiseen EU-maahan on rajoitettua ja edellyttää lupaa. Lupatarpeen selvittämiseksi ole yhteydessä poliisiin ennen matkalle
lähtöäsi. Vastuullasi on myös selvittää matkakohdemaasi säännökset. Kun saavut
Suomeen, esitä Tullille kuljettamasi ampuma-ase, luvanvaraiset osat, kaasusumutin tai patruunat ja lupatodistukset valitsemalla punainen kaista. Jos olet ostanut
esimerkiksi ampuma-aseen EU:n ulkopuolelta, tarvitset poliisin luvan saapuessasi
Suomeen ja voit joutua maksamaan siitä maahantuonnin maksuja ja tullia.
Toisesta EU-maasta ja EU:n ulkopuolelta on kiellettyä tuoda Suomeen mm. nyrkki
rautoja, stilettejä, heittotähtiä, muuksi esineeksi naamioituja teräaseita, sähkö
lamauttimia, sähköpatukoita, jousipatukoita, tarkkuussinkoja ja -linkoja.

Polttoaineen tuonti
Jos saavut Suomeen toisesta EU-maasta tai EU:n ulkopuolelta, voit tuoda maahan
verotta ja tullitta moottoriajoneuvon polttoainesäiliössä olevan polttoaineen.
Lisäksi voit tuoda kannettavassa varasäiliössä enintään 10 litraa samaa poltto
ainetta kuin ajoneuvossa käytetään. Ylittävästä määrästä joudut maksamaan
veroa ja tullia. Tämä ohje koskee vain henkilöautoja ja moottoripyöriä, ei esimerkiksi paketti- tai kuorma-autoja.
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