
OHJEITA LUPIEN HAKIJALLE 

 

Siirto- vai vientilupa? 

ETA-alueelle haetaan siirtolupaa, mikäli hakijan ei ole mahdollista käyttää puolustusministeriön 

julkaisemia yleisiä siirtolupia. ETA-alueelle voidaan hakea koontisiirtolupaa, jossa voi olla 

useita vastaanottajia useissa eri ETA-alueen valtioissa. Yksittäistä siirtolupaa haetaan 

yksittäisille siirroille ETA-alueelle. 

Muihin maihin haetaan yksittäistä vientilupaa. 

Hakemuksen täyttäminen 

Sähköisen hakemuslomakkeen lopussa on hakemuksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet. Tähän 

on koottu erityisesti huomioitavia asioita lupia haettaessa.  

 

Vienti- ja siirtolupa on haettava maahan, johon tavara Suomesta viedään ja jossa 

hakemuksessa mainittu loppukäyttäjä sijaitsee. Hakemuksessa tulee ilmoittaa loppukäyttäjän 

täydellinen nimi ja osoite. Mikäli tavaran vastaanottaja on eri kuin loppukäyttäjä, tulee 

vastaanottajan tiedot mainita hakemuksessa. 

 

Hakemuksessa on ilmoitettava maat, joiden kautta tavara kuljetetaan lopullisen vientimaahan, 

mikäli ne ovat hakemusta täytettäessä tiedossa. Hakija vastaa siitä, että tavara toimitetaan 

vain siihen maahan, johon vientilupa haetaan. 

Hakemukseen jokainen tuote merkitään omalle rivilleen. Mikäli samaan hakemukseen tulee 

useampia samannimisiä tuotteita, tulee tuoterivin alkuun merkitä tuotteet toisistaan erottava 

yksilöintitieto. Tuotteiden arvot tulee merkitä euroissa. 

 

Jos vientiluvan myöntämisen jälkeen tapahtuu muutoksia hakemuksessa mainituissa tiedoissa, 

on niistä ilmoitettava välittömästi puolustusministeriölle. Muutokset on yksilöitävä kirjallisesti 

muutoshakemuksessa. 

 

Hakemuksen liitteet: 

 Selvitys tavaran lopullisesta käyttäjästä. (Loppukäyttäjätodistus, EUC)  

 Jos tavara on tarkoitettu käytettäväksi vain toisen tuotteen komponenttina, on lopullisen 

tuotteen käyttäjän annettava todistus siitä, että se käyttää komponenttia omassa 

tuotannossaan (Todistus käytöstä omassa tuotannossa, OPD). 

 Vastaanottajan toimilupa, maahantuontilupa taikka muu selvitys siitä, että 
vastaanottajalla on laillinen oikeus tuoda hakemuksessa mainitut tavarat maahan. 

 Jäljennös mahdollisesta vientierää koskevasta kaupallisesta sopimuksesta tai 

tilausvahvistuksesta. 

 Tarvittaessa muut puolustusministeriön pyytämät lisäselvitykset. 

 

 

 

 



Raportointi 

Sen, jolle on myönnetty vienti-, siirto-, kauttakuljetus- tai välityslupa, on toimitettava 

puolustusministeriölle luotettava selvitys tuotteiden toimittamisesta lupaehtojen mukaisesti 

määrämaahan sekä osaltaan puolivuosittain selvitys maasta viedyistä, siirretyistä, 
kauttakuljetuksen kohteena olleista tai välitetyistä puolustustarvikkeista. 

Raportointilomake (puolivuosittainen vientiselvitys) löytyy ”Lomakkeet”-linkin alta. Selvitys 

ensimmäisen vuosipuoliskon osalta (1.1.-30.6.) tulee toimittaa puolustusministeriöön saman 

vuoden syyskuun loppuun mennessä ja jälkimmäisen vuosipuoliskon osalta (1.7.-31.12.) 

seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

Merkitse selvitykseen myös yleisten siirtolupien alaisuudessa tapahtuneet siirrot. 

 

Ennakkolausuntopyyntö 

Yrityksellä on mahdollisuus hakea puolustusministeriöltä ennakkolausuntoa siitä, täyttääkö 

aiottu vienti laissa puolustustarvikkeiden viennistä tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset. 
Ennakkolausuntoa haetaan kirjallisesti lomakkeella sähköisen asiointipalvelun kautta.  

 


