
1(2) 
 

OHJE YLEISTEN SIIRTOLUPIEN KÄYTÖSTÄ 

Puolustusministeriö on julkaissut nettisivuillaan viisi yleistä siirtolupaa, joilla 

puolustustarvikkeita voi siirtää EU/ETA-alueelle. Kaksi luvista on pysyviin siirtoihin 

tarkoitettuja lupia (kohdemaan puolustusvoimat tai muu hankintaviranomainen tai 

luotettavuustodistuksen saaneet yritykset). Kaksi yleistä siirtolupaa ovat väliaikaisille 

tuotteiden siirroille esittelytarkoituksiin sekä huoltoon tai Suomessa tapahtuneen 

huollon/esittelyn jälkeisille palautuksille. 

Jokaisessa luvassa on erikseen määritelty tuotteet, joita luvalla voidaan siirtää sekä 

muut ehdot luvan käyttämiselle. Luvan käyttäjän tulee rekisteröityä luvan 

käyttäjäksi ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. 

Yleistä siirtolupaa kannattaa käyttää aina kun se on mahdollista. Yrityksen on hyvä 

kartoittaa omat siirtotarpeensa ja tarkistaa sopiiko joku yleisistä siirtoluvista ennen 

yksittäisen siirtoluvan hakemista.  

Rekisteröityminen yleisen siirtoluvan käyttäjäksi 

1. Lähetä vapaamuotoinen hakemus puolustusministeriön postiosoitteeseen 

Puolustusministeriö, PL 31, 00131 Helsinki 

2. Kerro hakemuksessa yrityksen nimi ja lyhyt kuvaus liiketoiminnasta, tuotteet 

mitä haluatte siirtää, määrämaa(t) mihin haluatte viedä, soveltuvissa tapauksissa 

mahdolliset vastaanottajat ja minkä yleisen siirtoluvan käyttäjäksi haluatte 

rekisteröityä 

3. Puolustusministeriö käsittelee hakemuksen ja lähettää postilla todistuksen 

rekisteröitymisestä 

4. Todistus maksaa 80 €, jonka puolustusministeriö laskuttaa erikseen 

 

Menettely Tullissa 

 

Yleinen siirtolupa on ilmoitettava tulliselvityksen yhteydessä Tullille Tullin julkaisemien 

asiakasohjeiden mukaisesti vietäessä puolustustarvikkeita yleisellä siirtoluvalla EU:n 

ulkopuolisiin maihin eli Norjaan, Islantiin tai Liechtensteiniin. 

 

Yleistä siirtolupaa ei tarvitse ilmoittaa Tullille, kun siirrot kohdistuvat EU-maihin. 

Miksi yleinen siirtolupa eikä yksittäistä siirtolupaa? 

Yleisen siirtoluvan käyttö on kustannustehokkaampaa ja vähentää yksittäisten lupien 

hakemista. Yleisellä siirtoluvalla ei ole tarkkaa määriteltyä tuotemäärää, sillä voi viedä 

useaan eri maahan EU- ja ETA-alueella sekä siirtää eri puolustustarvikeluokkiin kuuluvaa 

materiaalia samalla kertaa/luvalla. Yleinen siirtolupa kuten myös rekisteröitymistodistus 

ovat toistaiseksi voimassa olevia.  

Yrityksen kannattaa ensisijaisesti hakea koontisiirtolupaa, jos mikään yllämainituista 

yleisistä siirtoluvista ei sovellu omaan siirtotilanteeseen.  

Esimerkki vientitilanteesta: 

Yritys A haluaa viedä tarkkuuskivääreitä vuosittaisille puolustusalan messuille Saksaan. 

He haluavat viedä ensi vuonna uudempia tarkkuuskivääreitä samoille messuille. Tässä 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/certider/index.cfm?fuseaction=undertakings.countries
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tapauksessa Yritys A:n kannattaa rekisteröityä käyttämään yleistä siirtolupaa , joka on 

tarkoitettu Euroopan talousalueelle esittelyyn meneville siirroille. Tuotteet palaavat 

esittelyn jälkeen Suomeen, mutta koska lupa on toistaiseksi voimassa oleva he voivat 

siirtää samalla luvalla messuille tarkkuuskivääreitä myös seuraavana vuonna.  

Yritys B haluaa myydä panssarivaunujen osia sertifioidulle yritykselle Belgiaan kolmessa 

erässä. Yritys B rekisteröityy käyttämään yleistä siirtolupaa, joka on tarkoitettu 

Euroopan talousalueelle sijaitsevalle luotettavuustodistuksen saaneelle yritykselle 

menevään kaupalliseen siirtoon. Tuotteet jäävät määrämaahan.  

Kirjanpitovelvollisuus 

 

Yleisen siirtoluvan käyttäjällä on velvollisuus pitää yksityiskohtaista ja täydellistä 

kirjanpitoa toteuttamistaan siirroista (Laki puolustustarvikkeiden viennistä 34 §).  

 

Kirjanpitoon tulee sisällyttää seuraavat tiedot: siirretty tuote, tuotteen määrä ja arvo, 

siirtopäivät, vastaanottaja, loppukäyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa sekä  

näyttö siitä, että tiedot mahdollisista siirtolupaan liitetyistä vientirajoituksista on 

toimitettu tuotteiden vastaanottajille.  

 

Puolivuosittaiseen vientiselvitykseen täytetään myös yleisten siirtolupien alaisuudessa 

toteutuneet siirrot. Puolustusministeriöllä on oikeus tarvittaessa tarkastaa siirtoihin ja 

vienteihin liittyvä kirjanpito. 

 

Kansainvälisten sitoumusten noudattaminen 

 

Luvan käyttäjän on toiminnassaan otettava huomioon Suomea sitovat kansainväliset 

sitoumukset: 

 
YK:n turvallisuusneuvoston sitovalla päätöksellä määräämät talouspakotteet ja 
asevientikiellot  
 
Euroopan unionin neuvoston yhteisinä kantoina ja neuvoston asetuksina määräämät 
asevientikiellot   
 
Sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten 
sääntöjen määrittämisestä vahvistettu yhteinen kanta (2008/944/YUTP) 
  
Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen lisäpöytäkirja, joka koskee ampuma-aseiden, niiden osien ja 
komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista 
(ns. tuliasepöytäkirja) (SopS 74/2011) 
  
Sopimus ydinaseiden leviämisen estämisestä (SopS 11/1970)  
 
Biologisten aseiden kieltosopimus (SopS 14–15/1975)  
 
Kemiallisten aseiden kieltosopimus (SopS 19/1997)  
 
Muutettu pöytäkirja miinojen, ansojen ja muiden taisteluvälineiden käyttöä koskevista 
kielloista tai rajoituksista (II pöytäkirja niin kuin se on muutettu 3 päivänä toukokuuta 
1996, SopS 91/1998)); tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kiellosta tai 
rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai 
olevan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen (IV) lisäpöytäkirja sokeuttavista 
lasereista (SopS 52/1998) ja V pöytäkirja sodan räjähtämättömistä jäänteistä (SopS 84-
85/2006) 
 
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1540 (2004)  
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Ottawan jalkaväkimiinat kieltävä sopimus (yleissopimus jalkaväkimiinojen käytön, 
varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä) (SopS 12-
13/2012) 
 
Asekauppasopimus (ATT; SopS 33/2014) 
 
Geneven yleissopimusten 8.6.1977 tehdyn lisäpöytäkirjan kansainvälisten aseellisten 
selkkausten uhrien suojelemisesta 36 artikla (I pöytäkirja; SopS 81-82/1980) 

 

 


