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Ulkomailta Suomeen muuttaminen 

Muuttajaksi luokitellaan henkilö, joka on asunut EU:n alueen ulkopuolella vähintään 12 kuukautta. 

Muuttotavaraksi luokitellaan tavarat, jotka ovat olleet muuttavan henkilön käytössä yli kuusi 

kuukautta. 

 

Muuttotavaroiden tuonnissa on rajoituksia. Muuttotavarana ei voi tuoda mm. tupakkatuotteita, 

alkoholia eikä lääkkeitä. Muuttotavaroita ovat tavalliset kotitaloudessa ja joka päiväisessä elämässä 

käytettävät tavarat, esim. koti-irtaimisto, henkilöautot, henkilöauton perävaunut, moottoripyörät, 

matkailuperävaunut. Muuttotavaroiden määrä ja laatu eivät saa ilmentää mitään kaupallista 

tarkoitusta. 

 

Ulkomailla oleskelu tulee todistaa asiakirjoilla viimeksi kuluneiden 365:n vuorokauden ajalta ennen 

Suomeen muuttoa. Jos olet asunut ulkomailla pidempään, keskity vain viimeiseen 365 vuorokauteen. 

Todisteeksi tarvitaan oleskelutodistus, joiksi kelpaavat mm: 

 

 Työtodistus päivämäärineen.  

o Palkkaa ei tarvitse ilmoittaa. Jos puolisosi oleskellut ulkomailla kanssasi mutta ei ole 

ollut palkkatyössä, pyydä työnantajaa mainitsemaan myös hänet työtodistuksessa jos 

puolison nimissä tullataan muuttotavaraa Suomeen. 

 Asunnon vuokrasopimus. 

o Sopimuksesta tulee ilmetä vuokralaisen nimi sekä sopimuksen voimassaoloaika. 

 Kaasu-, vesi- tai luottokorttilaskut sekä tiliotteet. 

o Jos työtodistusta eikä vuokrasopimusta ole esittää, niin oleskelun ulkomailla voi 

näyttää myös näillä tositteilla. Tositteita tulee esittää tasaisesti koko vuoden ajalta. 

Tositteiden tulee olla osoitettu muuttavalle henkilölle. 

 Muiden EU-maiden kansalaisilta passikopio. (Ei siis koske Suomen kansalaisia) 

o Toisen EU-jäsenvaltion kansalaiselta passikopio riittää ulkomailla oleskelun 

todistamiseksi. 

 Huomioithan, että esim. Green Card, oleskelulupa/viisumi tai ulkomailla myönnetty aokortti 

ei riitä oleskelun todistamiseksi. 

http://www.finn-us.com/
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Muuttoauton tullaus 

Huolellisesti ja oikein täytetyt lomakkeet sekä kattavat liitteet nopeuttavat tullauksen valmistumista 

huomattavasti. Olethan erityisen huolellinen lomakkeiden ja liitteiden täyttämisessä. 

 

Tuontitullausta varten Suomessa tarvitaan seuraavat dokumentit: 

 Oleskelutodistus. (työtodistus tai vastaava). 

o Ota tästä itsellesi kopio, sillä tarvitset saman todistuksen autoverotukseen! 

 Kauppalasku ajoneuvosta. 

 Lista muuttotavaroista. 

o Jos auton sisällä on vähäinenkin määrä irtotavaraa, lista on välttämätön. 

Lisää listaan myös tavaroiden arvioitu kokonaisarvo. 

 Kopio rekisteriotteesta. (ei välttämätön, jos saamme alkuperäisen rekisteriotteen eli titlen 

amerikkalaiselta huolitsijalta) 

 Suomen tullin lomake: “VAKUUTUS muuttotavaroina maahan tuotujen tavaroiden 

tullittomuuden ja arvonlisä-verottomuuden edellytyksistä. 

(Saatavilla osoitteesta https://finn-us.com/fi/lomakkeet/) 

o Ota tästä itsellesi kopio, sillä tarvitset saman todistuksen autoverotukseen! 

 Valtakirja (saatavilla osoitteesta  https://finn-us.com/fi/lomakkeet ) 

Toimita nämä dokumentit Suomen huolitsijalle ennen tuontitullausta Suomeen. 

 

Alkoholin tuominen 

Emme missään tapauksessa suosittele minkäänlaisten alkoholijuomien viemistä muuttotavaroiden 

joukossa. Niiden tullaamisesta aiheutuvat kulut voivat nousta pientenkin määrien osalta useisiin 

satoihin euroihin. 

Alkoholijuoman tuominen Suomeen muuttotavarana ei ole mahdollista. Jos muuttaja haluaa 

välttämättä tuoda mukanaan alkoholijuomia, ne kannattaa tuoda paluulennon yhteydessä lentokoneen 

ruumaan pakattavassa matkalaukussa. 

Aseiden tuominen 

Ilmoita meille AINA, jos aiot tuoda muuttotavaroiden joukossa minkäänlaisia aseita, aseen osia tai 

asetarvikkeita. Ilmoitus on välttämätön ja poikkeuksia ei ole. 

 

Teemme kaikista aseista ennakkoilmoituksen tullille. Varmistathan, että sinulla on aseille 

asianmukaiset ja tarvittavat luvat viranomaisilta, jotta vältyt jälkeenpäin yllätyksiltä. 

http://www.finn-us.com/
http://www.finn-us.com/fi/lomakkeet/
https://finn-us.com/fi/lomakkeet
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USA:ssa tarvittavat lomakkeet ennen ajoneuvon pakkaamista merikonttiin: 

 

 Alkuperäinen Certificate of Title. 

 

 Ajoneuvon kauppakirja. 

o Tämä ei ole välttämätön jos olet itse titleen merkitty ajoneuvon laillinen omistaja. 

 

 -USA:n päässä ajoneuvoa luovutettaessa tarvittavat lomakkeet 

o (esimerkki-lomakkeet / täyttö-ohjeet dokumentin lopussa) 

o Täytä lomakkeet, skannaa ja lähetä meille mailiin: info@finn-us.com 

 

 -Certification of exportation -lomake.  

o Suosittelemme toimittamaan tämän lomakkeen DMV:lle ennen USA:sta poistumista. 

o Tällä lomakkeella poistat ajoneuvon USA:n rekisteristä ja varmistat ettei 

tulevaisuudessa tule rekisteröintimaksuja sinun nimellä. 

o Operaatiota varten joutuu normaalisti menemään DMV:n konttorille. Ilmoituksen voi 

tehdä ainoastaan ajoneuvon virallinen titleen merkattu omistaja. Ota mukaan 

alkuperäinen title sekä henkilöllisyystodistus. 

o Laita päivämääräksi arvioitu laivauspäivä, esim viikko eteenpäin siitä, kun luovutat 

auton meille. 

o Mode of Transporting vehicle: Ocean container 

 

http://www.finn-us.com/
https://www.dropbox.com/s/0krgv89zcmgvjv4/FINNUS%20LLC%20documents%20package.pdf?dl=0
mailto:info@finn-us.com
https://www.dropbox.com/s/8369yjclwje9feg/certification%20of%20export.pdf?dl=0

