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Ennen kuin aloitat: 
Selvitä maahantuontiedellytykset ja tuontirajoitukset etukäteen 

➔ Pakkaus- ja turvallisuusmerkinnät ovat maahantuojan vastuulla 
➔ Maahantuontiedellytykset on syytä selvittää etukäteen tuoteryhmän 

markkinavalvontaviranomaiselta. 
➔ Eri tuotteilla on oma kansallinen hallinto- ja/tai lupaviranomainen (esim. Evira), 

joka antaa ohjeita rajoituksista. 
➔ Valvontaviranomasena Tulli ei koskaan myönnä tuontirajoitusten tuontilupia. 

Selvitä lupaviranomaiselta, vaatiiko tavarasi tuonti luvan tai onko se muuten 
rajoitettua. 

➔ Luvat maahantuontiin on hankittava etukäteen 
➔ Lupa on esitettävä tullille selvityksessä 
➔ Selvitä tavaran tullinimike jo ostovaiheessa 

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnasta on tehtävä elintarvikelain mukainen ilmoitus 
elintarvikehuoneistoksi. Elintarvikkeiden kansainvälisessä kuljetustoiminnassa on 
noudatettava kansallista lainsäädäntöä, kohdemaan lainsäädäntöä sekä helposti 
pilaantuvien elintarvikkeiden osalta ATP-sopimusta. 

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden tuonti kolmansista maista 
EU:n alueelle on sallittua eläinlääkinnällisten rajatarkastusasemien kautta. 
Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen voidaan tarkastuksessa hyväksytty tuontierä 
toimittaa markkinoille koko EU:n alueella. Eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa 
noudatetaan komission eläimistä saataville elintarvikkeille, sekä muille tuotteille ja eläimille 
antamia suojapäätöksiä. Suojapäätöksellä rajoitetaan/kielletään tiettyjen eläinperäisten 
tuotteiden tuontia tietyistä maista tai tietyiltä alueilta. 

Vesiviljelytuotteiden, maitotuotteiden, munien sekä tiettyjen eläinten lihan tuonnin 
vaatimuksena on lisäksi se, että alkuperämaan jäämävalvontasuunnitelma on hyväksytty. 

Tuotaessa ko. elintarvikkeita EU-jäsenmaista (= sisämarkkinakauppa) ovat voimassa 
eri tuontivaatimukset kuin tuotaessa EU:n ulkopuolisista maista. Myös tuontivaatimuksiin 
EU:n jäsenmaista vaikuttaa alkuperämaan eläintautitilanne, josta tarpeen tullen voidaan 
antaa suojapäätöksiä. 

Tietyt tuotteet (esim. elintarvikkeet, astiat, lasten vaatteet jne.) kiinnostavat Tullia ja 
niiden maahantuontikelpoisuus testataan Tullin näytteenotoilla. Tullattavien tavaroiden 
pääsy markkinoille keskeytetään yleensä tutkimusten ajaksi. Sisäkaupan valvonnassa 
käyttöönottokieltoa eli vapaan liikkuvuuden rajoituksia laboratoriotutkimusten ajaksi 
sovelletaan vain tietyissä tapauksissa. 
 
Yleisvakuuslupa 
 
Jos olet Tullin asiakasyritys ja haluat käyttää toiminnassasi yleisvakuutta, on sinulla oltava 
yleisvakuuslupa, joka kattaa kaikki tullimenettelyt, jotka vaativat vakuuden käyttöä. 
Yleisvakuusluvan saadakseen yrityksen pitää täyttää yleisvakuusluvan yleiset ehdot, kuten 
olla sijoittautunut EU:n tullialueelle. Yleisvakuuslupa korvaa aiemman rekisteröidyn 
luottoasiakkaan luvan sekä passitusyleisvakuusluvan. 

Yleisvakuus voi olla kansallinen tai EU-laajuinen. Siihen voidaan yhdistää 
maahantuonnin, erityismenettelyiden (pois lukien passitus) ja väliaikaisen varastoinnin 
vakuudet.  

EU-laajuinen vakuus voidaan antaa maahantuonnin, erityismenettelyiden, 
passituksen ja väliaikaisen varastoinnin vakuudeksi, ja sitä voidaan käyttää useammassa 
kuin yhdessä EU:n jäsenvaltiossa. Kansallinen yleisvakuus on voimassa vain Suomessa. 
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Elintarviketarpeet 
 
Evira antaa valituille henkilöille koulutuksen järjestää hygieniatestin. Testiaikaa voi pyytää 
seuraavilta henkilöiltä: http://www.palvelu.fi/evi/testerlist.php?lang=1. 
Elintarvikemuonitusvaraston ja tullivaraston pitäjät, jotka varastoivat sellaisia EU:n 
ulkopuolelta tuotavia sivutuotteita tai elintarvikkeita, jotka eivät täytä tai joille ei ole asetettu 
EU-vaatimuksia, tarvitsevat Eviran luvan.Toimijan, joka pakkaa, välittää ja markkinoi 
kauppanormien alaisia tuotteita, tulee kuulua Eviran kasvisten laadunvalvontarekisteriin. 

Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa tai tuo maahan vitamiineilla ja/tai 
kivennäisaineilla täydennettyä elintarviketta on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus Eviralle. 
Jotta toimija voisi saattaa uuselintarvikkeen markkinoille, hänen on haettava siihen lupaa. 
Normaalisti uuselintarvike tulee markkinoille uuselintarvikehakemuksen ja EU:n komission 
antaman myönteisen päätöksen kautta. Markkinoille voi saattaa tuotteen myös niin kutsutulla 
ilmoitusmenettelyllä, mikäli tuote vastaa olennaisesti olemassa olevia elintarvikkeita. 
Uuselintarvikelupa on toimijakohtainen. 
 
Yhteystietoja 
 
Tulli-ilmoittaminen, yritysasiakkaat 
p. 0295 5207 
 
Tullin luvat -verkkopalvelu 
https://luvat.tulli.fi/ 
 
Evira, valtakunnallinen puhelinvaihde 
p. 029 530 0400 
 
Evira, Kirjaamo (virallinen asiointi) 
kirjaamo@evira.fi 
 
Turku 
Eviran Turun toimipiste 
PL 119 (Yliopistonkatu 34)  
p. 029 530 4781 
f. 029 530 4350 
http://www.turku.fi/organisaatio/toimialat/ymparistotoimiala/ymparistoterveydenhuolto/ymparistote
rveydenhuollon 
 
Helsinki, ilmoitus elintarvikehuoneistosta 
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=710 
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