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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullihallinnosta anne
tun lain 2 ja 4 § :n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi tulli
hallinnosta annettuun lakiin sisältyvä tullilai
toksen tehtäväluettelo sekä virkaluettelo. Muu-

tokset johtuvat jo toteutetuista uudistuksista. 
Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti kun 

eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT. 

Tullilaitoks.en tehtäv1stä on säädetty tullihal
linnosta annetun lain ( 213/7 4) 2 §: ssä. Tulli
laitoksen tehtäväkuva on kuitenkin viime vuo
sina laajentunut. Nykyisin tullilaitos on entistä 
selvemmin ulkomaankaupan ja valmistevero
tuksen yleisviranomainen, joka hoitaa talouspo
liittisten ja erityisesti kauppapoliittisten pää
tösten täytäntöönpanoa. Uuden tullilabora
toriorakennuksen valmistuminen vuonna 1979 
ja samoihin aikoihin toteutetut organisaatio
muutokset ja henkilöstön lisäykset sekä tästä 
johtuva toiminnan tehostuminen tuontitavaroi
den tarkastuksessa ja kuluttajansuojeluasioissa 
on myös laajentanut tullilaitoksen tehtäväaluet
ta. Mainituista syistä olisi lain 2 § muutetta
va nykytilannetta vastaavaksi. 

Valtion tulo- j,a menoarviossa vuodelle 1980 

on tullihallitukseen perustettu eräitä uusia vir
koja samalla kun muutamia virkoja on lakkau
tettu. Asetuksella eräistä virkajärjestelyistä 
( 726/79) on monia tullihallinnon virkoja ja 
toimia muutettu samaan palkkausluokkaan 
kuuluviksi, toisen nimisiksi viroiksi tai . toimik
si. Näin ollen tullilaitoksen virkanimikkeistöä 
koskeva lain 4 § on vanhentunut, joten se olisi 
muutettava. 

Lainmuutoksella ei dle sellaisia taloudellisia 
vaikutuksia, joita ei oHsi otettu huomioon jo 
valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 1980. 

Edellä es1tetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi näin kuuluva lakiehdo
tus: 

Laki 
tullihallinnosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mulkaisesti muutetaan tullihallinnosta 8 päivänä maaliskuuta 1974 
annetun lain (213/74) 2 ja 4 §, näistä 4 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päi
vänä toukokuuta 1978 annetulla lailla ( 360/78), näin kuuluviksi: 

2 §.! 
Tullilaitoksen tehtävänä on, mikäli muualla 

laissa ei ole toisin säädetty: 

1) toimittaa maahan tuotujen ja maasta vie
tyjen tavaroiden verotus ja tulliselvitys; 

2) kantaa maassa valmistetuista tuotteista 
suoritettavat valmisteverot sekä muut verot ja 
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maksut, jotka on säädetty tullilaitoksen kannet
taviksi; 

3) huolehtia ulkomaanlliiikenteen rullivalvon
nasta, tullirikosten ehkäisystä ja niiden esitut
kinnasta, maatullirajan vartioiunista sekä tulli
ja valmisteverosäännösten noudattamisen val
vonnasta; 



2 N:o 177 

4) 1aatia u:lkomaankauppaan sekä vahniSJteve
rollisten tuotteiden valmistukseen liittyviä ti• 
lastoja; 

5) suorittaa kuluttajien suojelemiseksi sekä 
tuNi!verotuksen .tJOimittamiseksi tarpeellista elin
tarvilkikeiden ja muiden tavaroiden .tutkimusta; 

6) huomioon ottaen Suomea velvoittavat 
kansainväliset sopimukset tullitoimenpitein 
suojata ja edistää kotimaista teollisuutta; sekä 

7) suorittaa Suomea velvoittavista kansain
välisistä sopimuksista johtuvat tullilaitokselle 
kuuluvat toimenpiteet sekä osallistua toimialan
sa kansainväliseen yhteistyöhön. 

Tullilaitokselle voidaan asetuksella antaa 
muitakin siUe soveltuvia tehtäviä. 

4 §. 
TuiJ.tlilahOiksessa voi o11a: 
pääjohtajan, ylijohtajan, tullineuvoksen, 1abo

ratorionjohtajan, apulaisosastopäällikön, tulli
johtajan, toimistopäällikön, apulaistoimistopääl
likön, jaostonjohtajan, mikrobiologin, tullike
mistin, asessorin, apulaisjohtajan, suunnittelu-

Helsingissä 24 päivänä 'lokakuuta 1980. 

päällikön, koulutuspäällikön, tulliylitarkastajan, 
tullisihteerin, kemistin, tulliverotarkastajan, tul
litarkastajan, aktuaarin, osastosihteerin, tullival
vontJatarkastajan, apulaissosiaalipääHikön, notaa
rin, tulliekspeditöörin ja kirjaajan virkoja; sekä 

tullirajavistkaalin, ttullipäällysmiehen, ylietsi
vän, toimistosihteerin, luovutusvaJvojan, ylitul
livardjan, tullivardjan, :tu11ivalvojan, tulHkirju
rin, kirjanp~täjän, apula1stkirjaajan, kanslistin, 
vahtimestarin, lomakevarastonhoitajan, apulais
kanslistin, konekirjoittajan, lävistäjän, toimisto
apulaisen, tarkastusapulaisen ja tilastoapulaisen 
toimia. 

Tullilaitoksessa voi olla myös ylimääräisiä 
toi:menha1tijoita, tilapäisiä toimihenkilöi1ä sekä 
työsopimussuhteessa olevia henkilöitä. 

Pääjohtajan, ylijohtajan, tullineuvoksen, labo
ratorionjohtajan, toimisttopäählikön ja koulutus
päätlHkön vi11at voivat olla sopimuspalkikaisia. 

Tämä iaki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläjärvi 
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Liite 

Laki 
tullihallinnosta annetun lain 2 ja 4 §: n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tullihallinnosta 8 päivänä maaliskuuta 1974 
annetun lain (213/74) 2 ja 4 §, näistä 4 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päi
vänä toukokuuta 1978 annetulla lailla (360/78), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki. 

2 §. 
Tullilaitoksen tehtävänä on, mikäli muualla 

ei ole toisin säädetty, huolehtia maahan tuo
tujen ja maasta vietyjen tavaroiden tullivero
tuksesta ja muusta tulliselvityksestä sekä tilas
toinnista, merenkulusta säädettyjen maksujen 
sekä maassa valmistetuista tuotteista suoritet
taviksi säädettyjen valmisteverojen ja tuonti
maksujen kantamisesta, ulkomaanliikenteen tul
livalvonnasta ja maatullirajan vartioinoista sekä 
tulli- ja valmisteverosäännösten noudattamisen 
valvonnasta. 

Tullilaitokselle voidaan asetuksella määrätä 
muitakin sille soveltuvia tehtäviä. 

4 §. 
Tullilaitoksessa voi olla: 

pääjohtajan, tullineuvoksen, apulaisosasto
päällikön, tullijohtajan, toimistopäällikön, laho
ratorionjohtajan, osastonjohtajan, apulaisosas
tonjohtajan, jaostonjohtajan, mikrobiologin, tul
likemistin, apulaisjohtajan, suunnittelupäälli
kön, koulutuspäällikön, tulliylitarkastajan, tulli
sihteerin, reviisorin, kemistin, tulliverotarkasta
jan, tullitarkastajan, aktuaarin, koulutustarkas-

Ehdotus. 

2 §. 
Tullilaitoksen tehtävänä on, mikäli muualla 

laissa ei ole toisin säädellty: 

1) toimittaa maahan tuotujen ja maasta vie
tyjen tavaroiden verotus ja tulliselvitys; 

2) kantaa maassa valmistetuista tuotteista 
suoritettavat valmisteverot sekä muut verot ja 
maksut, jotka on säädetty tullilaitoksen kan
nettaviksi; 

3) huolehtia ulkomaanliikenteen tullivalvon
nasta, tullirikosten ehkäisystä ja niiden esitut
kinnasta, maatullirajan vartioinnista sekä tulli
ja valmisteverosäännösten noudattamisen val
vonnasta; 

4) laatia ulkomaankauppaan sekä valmiste
verollisten tuotteiden valmistukseen liittyviä 
tilastoja; 

5) suorittaa kuluttajan suojelemiseksi sekä 
tulliverotuksen toimittamiseksi tarpeellista elin
tarvikkeiden ja muiden tavaroiden tutkimusta; 

6) huomioon ottaen Suomea velvoittavat 
kansainväliset sopimukset tullitoimenpitein 
suojata ja edistää kotimaista teollisuutta; sekä 

7) suorittaa Suomea velvoittavista kansain
välisistä sopimuksista johtuvat tullilaitokselle 
kuuluvat toimenpiteet sekä osallistua toimi
alansa kansainväliseen yhteistyöhön. 

Tullilaitokselle voidaan asetuksella antaa 
muitakin sille soveltuvia tehtäviä. 

4 §. 
Tullilaitoksessa voi olla: 

pääjohtajan, ylijohtajan, tullineuvoksen, labo
ratorionjohtajan, apulaisosastopäällikön, tulli
johtajan, toimistopäällikön, apulaistoimistopääl
likön, jaostonjohtajan, mikrobiologin, tullike
mistin, asessorin, apulaisjohtajan, suunnittelu
päällikön, koulutuspäällikön, tulliylitarkastajan, 
tullisihteerin, kemistin, tulliverotarkastajan, tul
litarkastajan, aktuaarin, osastosihteerin, tullival-
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Voimassa oleva laki. 

tajan, osastosihteerin, tullivalvontatarkastajan, 
apukamreerin, apulaissosiaalipäällikön, notaa
rin, kassanhoitajan, tullivartiotarkastajan, tulli
ekspeditöörin ja kirjaajan virkoja; sekä 

tullirajaviskaalin, tullipäällysmiehen, ylietsi
vän, toimistosihteerin, luovutusvalvojan, ylitul
livartijan, tullivartijan, tullivalvojan, tullikirju
rin, kirjanpitäjän, apulaiskirjaajan, kanslistin, 
kirjurin, vahtimestarin, lomakevarastonhoitajan, 
apulaiskanslistin, konekirjoittajan, lävistäjän, 
toimistoapulaisen, tarkastusapulaisen ja tilasto
apulaisen toimia. 

Tullilaitoksessa voi olla myös ylimääräisiä 
toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä sekä 
työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä. 

Pääjohtajan, tullineuvoksen, laboratorionjoh
tajan, osastonjohtajan ja koulutuspäällikön vi
rat voivat olla sopimuspalkkaisia. 

Ehdotus. 

vontatarkastajan, apulaissosiaalipäällikön, notaa
rin, tulliekspeditöörin ja kirjaajan virkoja; sekä 

tullirajaviskaalin, tullipäällysmiehen, ylietsi
vän, toimistosihteerin, luovutusvalvojan, ylitul
livartijan, tullivartijan, tullivalvojan, tullikirju
rin, kirjanpitäjän, apulaiskirjaajan, kanslistin, 
vahtimestarin, lomakevarastonhoitajan, apulais
kanslistin, konekirjoittajan, lävistäjän, toimis
toapulaisen, tarkastusapulaisen ja tilastoapulai
sen toimia. 

Tullilaitoksessa voi olla myös ylimääräisiä 
toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä sekä 
työsopimussuhteessa olevia henkilöitä. 

Pääjohtajan, ylijohtajan, tullineuvoksen, labo
ratorionjohtajan, toimistopäällikön ja koulutus
päällikön virat voivat olla sopimuspalkkaisia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


