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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullitariffin muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Tullitariffilakiin liittyvässä tullitariffissa eh
dotetaan kotimaisen tuotannon edistämiseksi 
eräitä teollisuuden tuotannossaan käyttämiä 
tuotteita säädettäväksi tullittomiksi. Lisäksi eh
dotetaan urheiluhalleissa ja -kentillä käytettä
vän tekonurmen tullin alentamista ja samalla 

tehtäväksi eräitä teknisiä, Brysselissä toimivan 
tulliyhteistyöneuvoston ( CCC) suositukseen 
perustuvia muutoksia. 

Tullitariffin muutokset on tarkoitus saat
taa voimaan valtioneuvoston päätöksellä tam
mikuun 1 päivästä 1982. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

1.1. Nykyinen tilanne 

1.1.1. 39. Ryhmä. Muovit, myös tekohartsit, 
selluloosaesterit ja -eetterit, sekä niistä 
valmistetut tuotteet 
51. Ryhmä. Katkomattomat tekokuidut 
56. Ryhmä. Katkotut tekokuidut 

Teollisuus käyttää lattiakatteiden alushuo
van ja suodatinkankaiden valmistukseen kan
kaita, jotka kuitulaadun tai muovikäsittelyn pe
rusteella kuuluvat tullitariffilakiin (360/80) 
liittyvän tullitariffin nimikkeisiin 39.07 .D., 
51.04.B. tai 56.07 .B.II. Kankaista ·kannetaan 
tullia nimikkeessä 39.07 .D. 21 % arvosta tai 
vähintään 2,94 markkaa kilolta, nimikkeessä 
51.04.B. 20 % arvosta tai vähintään 4 mark
kaa kilolta ja nimikkeessä 56.07 .B .II. 22 % 
arvosta tai vähintään 4,24 markkaa kilolta. 
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Koska tällaiseen käyttöön soveltuvia kan
kaita ei valmisteta kotimaassa ja kun toisaalta 
vastaavia valmiita tuotteita voidaan tuoda tul
littomasti vapaakauppasopimusmaista, rasittaa 
raaka-aineesta kannettava tulli kotimaisen teol
lisuuden kilpailukykyä. 

1.1.2. 58. Ryhmä. Matot ja kuvakudokset; 
nukka- ja hetulankakankaat; nauhat; 
koristepunokset; tylli ja muut verkko
kudokset; pitsit; koruompelukset 

Suomen jalkapalloilukauden pidentämiseksi 
ja jalkapalloilun tason kohottamiseksi Suomen 
Palloliitto on yhdessä opetusministeriön kanssa 
laatinut suunnitelmia harjoitusmahdollisuuksien 
parantamiseksi talviaikana. Tämä edellyttäisi 
pelaamista urheiluhalleissa, joissa käytetään pe
lialustana tekonurmea tai urheilukenttien käyt
töajan pidentämistä tekonurmea käyttämällä. 
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Tekonurmi kuuluu tullitariffin nimikkeeseen 
58.02.C., jossa sen tulli on 35 % arvosta tai 
vähintään 3,93 markkaa kilolta. Kun tekonur
mea ei valmisteta kotimaassa, muodostuu tämä 
varsinaisia mattoja kutovan teollisuuden suo
jaksi tarkoitettu tulli kohtuuttomaksi rajoituk
seksi kyseisten urheilumuotojen kehittämiselle. 

1.1.3. 69. Ryhmä. Keraamiset tuotteet 

Teollisuus käyttää nimikkeeseen 69.09 kuu
luvia keraamisia osia paperikoneiden valmis
tukseen. Näistä osista kannetaan tullia 5,6 % 
arvosta. 

Koska vastaavia osia ei valmisteta kotimaas
sa ja kun valmiita paperikoneita voidaan tuoda 
tullittomasti vapaakauppasopimusmaista, hei
kentää kannettava tulli kotimaisen teollisuuden 
kilpailuasemaa kotimaan markkinoilla. 

1.1.4. 84. Ryhmä. Höyrykattila!, koneet ja 
mekaaniset laitteet,. niiden osat 

Teollisuus käyttää lasivillan valmistuksessa 
tullitariffin nimikkeeseen 84.57 .B. kuuluvia 
erikoismetallista valmistettuja linkokehiä, jois
ta kannetaan tullia 6,9 % arvosta. Linkokehiä 
valmistetaan sekä piatinaryhmän metalleista 
että muista kuumuutta kestävistä erikoismetal
leista. Piatinaryhmän metalleista valmistetut 
linkokehät ovat nimikkeessä jo olevan muistu
tuksen nojalla tullittomat. Samaan tarkoituk
seen käytettävien osien erilainen tullikohtelu 
niiden valmistusaineen perusteella vääristää 
eri valmistusprosesseja käyttävien kotimaisten 
valmistajien keskinäisiä kilpailuolosuhteita. 

1.1.5. 84. Ryhmä. Höyrykattila!, koneet ja 
mekaaniset laitteet,. niiden osat 
85. Ryhmä. Sähkökoneet, -laitteet ja 
-tarvikkeet; niiden osat 

Teollisuus käyttää nimikkeeseen 84.6l.C. 
kuuluvia magneettiventtiHeitä ja nimikkeeseen 
85.19 .A.II. kuuluvia painekytkimiä pesuko
neiden valmistukseen sekä nimikkeeseen 
85.0l.A.II.b. kuuluvia sähkömoottoreita pesu
koneiden, liesituulettimien ja mankelien val
mistukseen. MagneettiventtiHeistä kannetaan 
tullia 4,7 % arvosta, painekytkimistä 20 % 

arvosta tai e-tullia 5 % arvosta ja sähkömoot
toreista 18 % arvosta tai e-tullia 6 % arvosta. 

Koska vastaavia valmiita tuotteita voidaan 
tuoda tullitta useista vapaakauppasopimusmais
ta, heikentää kannettava tulli kotimaisen teol
lisuuden kilpailukykyä. 

1.2. Asian valmistelu 

Asiaa on valmisteltu tullihallituksessa ja tul
liasiain neuvottelukunnassa, joka on antanut 
siitä myönteisen lausunnon. 

2. E h d ote t u t muu t o k s et 

Talouselämässä tapahtuneen kehityksen joh
dosta ehdotetaan teollisuuden kilpailukyvyn 
parantamiseksi ja vastaavien valmiiden tuottei
den tuontipaineen keventämiseksi säädettäväksi 
seuraavassa lähemmin eritellyt tullihelpotukset. 
Samalla ehdotetaan kohtuussyistä aleunettavak
si yhden tuotteen tullia ja toteutettavaksi eräi~ 
tä tullitariffin teknisiä muutoksia. · 

2.1. 39. Ryhmä. Muovit, myös tekohartsit, 
selluloosaesterit ja -eetterit, sekä niistä 
valmistetut tuotteet 
51. Ryhmä. Katkomattomat tekokuidut 
56. Ryhmä. Katkotut tekokuidut 

Tullitariffin nimikkeisiin 39.07 .D., 51.04.B. 
ja 56.07 .B.II. ehdotetaan tullittomat teollisuus
edut kankaille, jotka teollisuus käyttää lattia
katteiden alushuovan valmistukseen tai suoda
tinkankaiden pohjakaankaana. 

Kotimaisen teollisuuden kasvumahdollisuuk
sien turvaamiseksi edut ehdotetaan säädettä
viksi määräaikaisiksi eli olemaan voimassa vuo
den 1984 loppuun. 

2.2. 58. Ryhmä. Matot ja kuvakudokset; 
nukka- ja hetulankakankaat; nauhat; ko
ristepunokset; tylli ja muut verkkokudok
set; pitsit; koruompelukset 

Tullitariffin nimikkeeseen 58.02.C. ehdote
taan säädettäväksi urheiluhalleissa ja -kentillä 
käytettävälle tekonurmelle oma alanimike, jon
ka tulliksi ehdotetaan 15 % arvosta. 



N:ö 249 

2.3. 69. Ryhmä. Keraamiset tuotteet 

Tullitariffin nimikkeeseen 69.09 ehdotetaan 
tulllton teollisuusetu keraamisille osille, jotka 
teollisuus käyttää paperikoneiden valmistuk
seen. 

2.4. 84. Ryhmä. Höyrykattilat, koneet ja 
mekaaniset laitteet; niiden osat 
85. Ryhmä. Sähkökoneet ja -laitteet ja 
-tarvikkeet; niiden osat 

Tullitariffin nimikkeeseen 84.57.B. kuuluva 
tulliton teollisuusetu ehdotetaan laajennetta
vaksi siten, että tullittomuus myönnetään kai
kille linkokehille valmistusaineeseen katsomat
ta. 

Tullitariffin nimikkeeseen 84.61.C. kuulu
Ville magneettiventtiHeille ja nimikkeeseen 
85.19.A.II. kuuluville painekytkimille, jotka 
teollisuus käyttää pesukoneiden valmistukseen, 
sekä nimikkeeseen 85.01.A.II.h. kuuluville 
sähkömoottoreille, jotka ·teollisuus käyttää pe
sukoneiden, liesituulettimien ja mankelien val
mistukseen, ehdotetaan tullittomat teollisuus
edut. 

Kotimaisen teollisuuden kasvumahdollisuuk
sien turvaamiseksi edut ehdotetaan säädettä
viksi määtäarkaisiksi eli olemaan voimassa 
vuoden 1984 loppuun. 

2.5. Muut muutokset 

Esitykseen on sisällytetty lisäksi eräitä tek
nillisluonteisia tarkistuksia, joilla ei ole vaiku
tusta · nimikkeistön tulkintaan tai tullin kan
toon. · Nämä aiheutuvat Brysselissä toimivan 

tulliyhteistyöneuvoston ( CCC) nimikkeistössä 
tapahtuneista muutoksista. 

3. E s i t y k s e n ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

Ehdotettujen muutosten merkitystä valtion
talouden kannalta ei voida tarkasti laskea, 
mutta niiden tullin kantoa vähentävä vaikutus 
arvioidaan vuositasolla noin 1 200 000 mar
kaksi. 

Nimikkeeseen 51.04.B. kuuluvat kankaat ja 
nimikkeeseen 84.57 .B. kuuluvat osat voidaan 
lisäksi saada tasausverottomasti, jos niihin voi
daan soveltaa teollisuusetua. Näihin nimikkei
siin ehdotettujen muutosten tasausveron kan
taa vähentävä vaikutus arvioidaan vuositasolla 
noin 40 000 markaksi. 

4. Voimaa n t u 1 o 

Tullitariffin muutokset on tarkoitus saattaa 
voimaan valtioneuvoston päätöksellä tammi
kuun 1 päivästä 1982. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sen 
jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt tämän 
lakiehdotuksen. 

5. Säätä m is j ä r j e s t y s 

Hallituksen esityks·en tarkoittama tullitariffin 
muutos on käsiteltävä verolain säätämisestä 
määrätyssä järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tullitariffin muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1980 annettuun tulli
tariffilakiin (360/80) liittyvää tullitariffia, 

sellaisena kuin se nyt kysymyksessä olevilta kohdin on osittain muutettuna 3 päivänä huhti
kuuta 1981 annetulla lailla (246/81), seuraavasti: 

---------------------------------
S 1 SÄLL YSL UE TT ELO 

---------------------------------
XVII osa. Kuljetusneuvot, ilma-alukset ja alukset sekä niihin rinnastettavat kuljetusvarusteet . . . . . . . . . . 1018 

---------------------------------
VII OSA 

MUOVIT, MYöS TEKOHARTSIT, SELLULOOSAESTERIT JA -EETTERIT, SEKÄ NIISTÄ VALMIS
TETUT TUOTTEET; LUONNONKUMI, SYNTEETTINEN KUMI JA FAKTIS SEKÄ NIISTÄ 

VALMISTETUT TUOTTEET 

39. Ryhmä 

Muovit, myös tekohartsit, selluloosaesterit ja -eetterit, sekä niistä valmistetut tuotteet 

Tullimäärä allamainituista päivämääristä lukien * 
Nimik-
kcen Tavara . 1 ,1. 1. n:o ------------ 1982 
t. 1 2. 1------1------1 5· 

39.07 Teokset aineista, jollaiset kuuluvat nimik
keisiin 39.01-39.06: 

D. muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Muist.) 
vähin tulli 1 kg 

M ui s t. 1. alanimikkeeseen 39.07.D. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluvista puolivalmisteista, 
joista teollisuus valmistaa nimikkeistön XVI
XX osiin kuuluvia esineitä, kannetaan tullia 
7,5% arvosta ehdoilla, jotka valtioneuvosto 
määrää. 

M ui s t. 2. alanimikkeeseen 39.07.D. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluva verkkomainen tuote, 
jossa katkomatoota synteettistä tekstiilikuitua 
oleva harva kudelma on päällystetty kauttaal
taan muovilla ja jonka teollisuus käyttää lattia
katteiden alushuovan valmistukseen tai suoda
tinkankaiden pohjakankaana, on tulliton eh
doilla, jotka valtioneuvosto määriä. Tämä tul
littomuus on voimassa vuoden 1984 loppuun. 

21% 
2,94 

*) Tullimäärät, joita ei alenneta, mainitaan vain sarakkeessa n:o 5. 

1 t 1. 1983 ,1. 1. 1984 11. 1. 1985 
1 6. 1 7. 1 8. 

,1. t. 1986 
1 9. 

11. 1. 1987 
110. 
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IX OSA 

PUU JA PUUTEOKSET; PUUHIILI; KORKKI JA KORKKITEOKSET; TEOKSET OL]ESTA, 
ESPARTOSTA TAI MUUSTA PALMIKOINTIAINEESTA; KORITEOKSET JA 

PUNONTATEOKSET 

5 

---------------------------------
46. Ryhmä 

Teokset oljesta, espartosta tai muusta palmikointiaineesta; koriteokset ja punontateokset 

Huomautuksia 

1.-Tässä ryhmässä "palmikointiaineeksi" katsotaan muun muassa olki, paju, bamburuoko, kaisla, ruoko, 
puukaistaleet, niini, kasvikuitu- tai kuorikaistaleet, kehräämättömät luonnon tekstiilikuidut, muovista 
valmistettu yksikuitulanka, muovikaistalc sekä paperikaistale, mutta ei nahka- tai tekonahka- eikä 
huopakaistaleita, hiuksia, jouhta, tekstiiliaine-esilankaa eikä -lankaa eikä 51. ryhmään kuuluvaa yksi
kuitulankaa tai kaistaletta. 

XI OSA 

TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT 

51. Ryhmä 

Katkomattomat tekokuidut 

Huomautuksia 

1. 

1.- Sanonta "tekokuidut" tarkoittaa kaikkialla nimikkeistössä kuituja ja yksikuitulankoja, jotka on valmis
tettu orgaanisista polymeereistä: 

(a) polymeroimalla tai kondensoimalla orgaanisia monomeerejä, esimerkiksi polyamideja, polyestereitä, 
polyuretaaneja ja polyvinyylijohdannaisia ( synteettikuidut); tai 

(b) muuntamalla kemiallisesti luonnollisia orgaanisia polymeerejä (kuten selluloosaa, kaseiinia, pro
teiineja ja alginaatteja) esimerkiksi viskoosi-, kupari-, asetaatti- ja alginaattikuiduiksi (muunto
kuidut). 

Termit "synteettinen", "synteetti-" ja "muunto-" tekokuitujen yhteydessä käytettyinä tarkoittavat: 
"synteettinen", "synteetti-": (a)-kohdassa määritelty~ ~uitua ja yksikuitulankaa; 
"muunto-": (b)-kohdassa määriteltyä kuitua ja yksikmtulankaa. 

1 ..... ·1 . -- .. ·1 s. jto. 

51.04 Kankaat katkomattomista tekokuiduista, myös 
nimikkeeseen 51.01 tai 51.02 kuuluvista yksi
kuitulangoista tai kaistaleista kudotut: 

B. muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Muist.) 
vähin tulli 1 kg 

M ui s t. 5. alanimikkeeseen 51.04.B. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluva enintään 150 g{m2 

painoinen ja vähintään 85 painoprosenttia kat
komatonta synteettistä tekstiiliainetta sisältävä 
kangas, jonka teollisuus käyttää mattojen tai 
suodatinkankaiden pohjakankaana tai lattia
katteiden alushuovan valmistukseen, on tulli
ton ehdoilla, jotka valtioneuvosto määrää. 
Tämä tullittomuus on voimassa vuoden 1984 
loppuun. 

20% 
4,-
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t. 

56.07 

N:o 249 

56. Ryhmä 

Katkotut tekokuidut 

1 ----- -1 ----- -1 5" 

Tekokuitukankaat (katkotuista tekokuiduista 
tai tekokuitujen jätteistä): 

B. muut: 

II. paino enintään 250 g/m2 . • • • (Muist.) 
vähin tulli 1 kg 

M ui s t. 4. alanimikkeeseen 56.07.B.II. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluva vähintään 85 paino
prosenttia katkottua synteettikuitua sisältävä 
kangas, jonka teollisuus käyttää suodatinkan
kaiden pohjakankaana, on tulliton ehdoilla, 
jotka valtioneuvosto määrää. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 1984 loppuun. 
~----------------

58. Ryhmä 

22% 
4,24 

1 8. 

Matot ja kuvakudokset; nukka- ja hetulankakankaat; nauhat; koristepunokset; tylli ja muut verkkokudokset; 
pitsit; koruompelukset 

t. 

58.02 

1 2. 

Muut matot sekä kelim-, sumak-, karamanie
ja niiden kaltaiset kudelmat (sovitetut tai 
sovittamattorilat): 

C. joiden pinta on muuta tekstiiliainetta: 
1: urheiluhalleissa ja -kentillä käytettävä 

tekonurmi ....................... . 
II. muut •............................ 

vähin tulli 1 kg 

1 ----- ·1 ------1 5• 

15% 
35% 
3,93 

1 8. lto. 
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,'1•: XIII OSA 

TEOKSET KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAI
SESTA AINEESTA; KERAAMISET TUOTTEET; LASI JA LASITAVARAT 

69. Ryhmä 

Keraamiset tuotteet 

--~-~-----~-~------------------

1. 1 ------1 ------1 5• 1 8. 

' 
--,----- .......__- __,:----- !'"----

69.09 Laboratoriotarvikkeet sekä kemialliseen tai 
tekniseen käyttöön tarkoitetut esineet; kauka-

: 
lot, sÅmmiot · ja niiden kaltaiset astiat, jollaisia 
käytetään maataloudessa; ruukut, tölkit ja nii-

, den kaltaiset tavallisesti tavaroiden pakkaami-
' seeh tai kuljettamiseen käyt~ttävät astiat 

(Muist.) 5,4% 5,2% 5% 4,8% 4,6% 4% 

M ui s t. 1. nimikkeeseen 69,09. Tähän nimik-
keeseen kuuluvat keraamiset substraatit, jotka 
teollisuus käyttää mikropiirien valmistukseen, 
ovat tullittomat ehdoilla, jotka valtioneuvo~to 

i määrää. ' 

M ui s t. 2. nimikkeeseen 69.09. Tähän nimik-
keeseen kuuluvat keraamiset osat, jotka teol!i-
suus käyttää paperikoneiden valmistukseen, 
ovat tullittomat ehdoilla, jotka valtioneuvosto 
määrää. ____________ _.._ ___ 

1 1 

XVI OSA 

KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SAHKöTARVIKKEET; NIIDEN OSAT 

Huomautuksia 

1.-Tähän osaan eivät kuulu: 

(k) XVII osan kuljetusneuvot, ilma-alukset ja alukset sekä niihin rinnastettavat kuljetusvarusteet; 

84. Ryhmä 

Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat 

1. 1 2. 1 ------1 ------1 5• 1 8. 110. 

-----------------
84.57 Koneet ja laitteet lasin valmistusta tai työstöä 

' varten (ei kuitenkaan lasitavaran valmistusta 

' varten kylmässä tilassa); koneet sähköhehku-
lamppujen, purkauslamppuj~n tai elektroni-
putkien ja niiden kaltaisten putkien kokoa-

! mista varten: 
----------------
B. osat .......................... (Muist.) 6,6% 6,3% 6% 5,7% 5,4% 5,1% 
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1. 

84.61 

1. 

85.01 
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1 --- -. -1 -. ---·1 5• 

M ui s t. alanimikkeeseen 84.57.B. Tähän! 
alanimikkeeseen kuuluvat linkokehät ja pla
tinaryhmän metalleista valmistetut muut osat, 
jotka teollisuus käyttää lasivillan ja muiden 
lasikuitujen valmistuksessa, ovat tullittomat, 
jos tullihallituksen päätöksellä osoitetaan, että 
vastaavaa tavaraa ei tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullittomuus toteutetaan val
tioneuvoston määräämillä ehdoilla. 

Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset varusteet 
putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita 
ja niiden kaltaisia tavaroita varten, myös pai
neenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat 
venttiilit: 

1 8. lto. 

C. magneettiventtiilit . . . . . . . . . . . . . (Muist.) 4,5% 4,4% 4,2% 4,1% 3,9% 3,8% 

M ui s t. 1. alanimikkeeseen 84.61.C. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluvat magneettiventtiilit, 
jotka teollisuus käyttää taloudessa käytettävien 
pesukoneiden valmistukseen, ovat tullittomat 
ehdoilla, jotka valtioneuvosto määrää. Tämä 
tullittomuus on voimassa vuoden 1984 lop
puun. 

M u i s t. 2. alanimikkeeseen 84.61.D.I. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluviin, voimalaitoksissa tai 
teollisuuden tuotantokoneistossa käytettäviin, 
raudasta tai teräksestä valmistettuihin vent
tiileihin, joiden niroellispaine on yli 40 kg/cm2, 

sovelletaan e-tullittomuutta, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, että niille voidaan 
myöntää tullietu sen johdosta, että vastaavaa 
tavaraa ei tehdasmaisesti valmisteta Suomessa 
ja lisäksi esitetään lopullisen käyttäjän vakuutus 
siitä, että tavara tullaan käyttämään tässä muis
tutuksessa mainittuun tarkoitukseen. 

85. Ryhmä 

Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden osat 

1 ------1 ------1 5· 

Sähkögeneraattorit, moottorit, muuttajat (pyö
rivät tai kiinteät), muuntajat, tasasuuntaajat ja 
induktanssikäämit: 
A. generaattorit ja moottorit: 

II. muut: 

b. kappaleen nettopaino enintään 250 
kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Muist.) 18% 

e6% 

1 8. lto. 
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1 ------1 ------1 s. 

M ui s t. 1. alanimikkeeseen 85.01.A.II.b.l 
Tähän alanimikkeeseen kuuluvat enintään 101 
kg painavat sähkömoottorit, jotka teollisuus 
käyttää taloudessa käytettävien pesukoneiden, 
Iiesituulettimien tai mankelien valmistukseen, 
ovat tullittomat ehdoilla, jotka valtioneuvosto 
määrää. Tämä tullittomuus on voimassa vuo
den 1984 loppuun. 

M u i s t. 2. alanimikkeeseen 85.01.E.III. Tä
hän alanimikkeeseen kuuluvat korkeajännite
kaskaadit, jotka teollisuus käyttää televisio
vastaanottimien tai näyttöpäätteiden valmis
tukseen, ovat tullittomat, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, että vastaavaa tavaraa 
ei tehdasmaisesti valmisteta Suomessa. Tämä 
tullittomuus toteutetaan valtioneuvoston mää
räämillä ehdoilla ja se on voimassa vuoden 
1984 loppuun. 

M ui s t. 3. alanimikkeeseen 85.01.G.II. Tä
hän alanimikkeeseen kuuluvat osat, jotka teol
lisuus käyttää televisiovastaanottimien kuva
putkien poikkeutuskelojen valmistukseen, ovat 
tullittomat, jos tullihallituksen päätöksellä 
osoitetaan, että vastaavaa tavaraa ei tehdas
maisesti valmisteta Suomessa. Tämä tullitto
muus toteutetaan valtioneuvoston määräämillä 
ehdoilla. 

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä ja 
katkaisemista varten, sen suojaamista tai siihen 
liittämistä varten ( esim. kytkin laitteet, releet, 
varolaitteet, ukkossuojat, jännitteenvaimenti
met, pistotulpat, lampunpitimet ja haaroitus
rasiat); vastukset, kiinteät tai säädettävät (myös 
potentiometrit), muut kuin kuumennusvas
tukset; painetut piirit; kytkintaulut (muut kuin 
puhelinkytkentäpöydät) sekä ohjauspöydät: 
A. laitteet sähkövirtapiirin kytkemistä ja kat

kaisemista varten: 

II. kytkinlaitteet enintään 600 voltin käyt
töjännitettä varten . . . . . . . . . (Muist.) 

M ui s t. alanimikkeeseen 85.19.A.II. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluvut painekytkimet, jotka 
teollisuus käyttää taloudessa käytettävien pesu
koneiden valmistukseen, ovat tullittomat eh
doilla, jotka valtioneuvosto määrää. Tämä tul
littomuus on voimassa vuoden 1984 loppuun. 

20% 
eS% 

2 1681011461 

9 

1 8. Jto. 
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XVII OSA 

KULJETUSNEUVOT, ILMA-ALUKSET JA ALUKSET SEKÄ NIIHIN RINNASTETTAVAT 
KULJE'fUSV ARUSTEET 

XVIII OSA 

OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKEOPILLISET JA 
KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; KELLOT; SOITTIMET; ÄÄNEN TALTEENOTTO- TAI TOIS

TOLAITTEET; TELEVISIOKUVAIN JA ÄÄNEN TALTEENOTTO- TAI TOISTOLAITTET; 
NIIDEN OSAT 

1. 

90. Ryhmä 

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mhtaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääkeopilliset ja kirurgiset kojeet ja laitteet; 
niiden osat 

1------1------ls. 1 8. lto. 
. . - -·--------------!---

90.16 ' Piirustus- ja merkintäkojeet, matemaattiset 

! 
laskukojeet, piirustuslaitteet, pantografit, har-
pikot, laskutikut, laskulevyt ja niiden kaltaiset 
kojeet; mittaus- ja tarkistuskojeet, -laitteet ja 
-koneet, tämän ryhmän muihin nimikkeisiin 
kuulumattomat (esim. mikrometrit, länki- ja 
muut harpit, mittatangot ja -nauhat sekä tasa-
painoituskoneet); ääriviivaprojektorit ....... 4,5% 4,4% 4,2% 4,1% 3,9% 3,8% __ , ______________ 



1. 

97.04 

N:o 249 

XX OSA 

ERINÄISET TAVARAT 

97. Ryhmä 

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat 

12. 1------1------1 s. 1 6. 

---------------- 1 
Seurapelivälineet aikuisia tai lapsia varten 
(myös moottorikäyttöiset tai mekaaniset peli-
laitteet yleistä käyttöä varten, pöytätennisva-
rusteet, biljardipöydät ja muut erityisesti pelejä 
varten suunnitellut huonekalut): 
A. peliautomaatit ja muut pelilaitteet kahvi-

loita, huvipuistoja ja niiden kaltaisia tiloja 
varten ............................... 5,8% 5,2% 

----------------

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 198 . 

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1981 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

11 

1 7. 1 8. 1 9. jto. 

4,7% 4,1% 3,6% 3% 

Ministeri Mauno Forsman 
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Voimassa oleva tullitariffi Liite 

S 1 SÄLL YSL UE TT ELO 

XVII osa. Kuljetusneuvot, ilma-alukset ja niiden osat; alukset ja eräät niihin rinnastettavat kuljetus-
varusteet o . 0 0 •• 0 • o . o . o o o o 0 0 •••••• o o o o o o 0 ••• 0 •• 0 o .. 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • • • 1018 

VII OSA 

MUOVIT, MYöS TEKOHARTSIT, SELLULOOSAESTERIT JA -EETTERIT, SEKÄ NIISTÄ VALMIS
TETUT TUOTTEET; LUONNONKUMI, SYNTEETTINEN KUMI JA FAKTIS SEKX NIISTÄ 

VALMISTETUT TUOTTEET 

Nimik-
keen 
n:o 

lo 

39.07 

39. Ryhmä 

Muovit, myös tekohartsit, selluloosaesterit ja -eetterit, sekä niistä valmistetut tuotteet 

Tullimäärä allamainituista päivämääristä lukien * 

Tavara 1.1. 
1980 

1 2o 1 3o 

---------------j Teokset aineista, jollaiset kuuluvat nimik-
keisiin 39001-39.06: 
----------------
D. muut 0 •••• 0 • 0 0 0 • 0 ••••• o o o •. 0 • (Muisto) 

vähin tulli 1 kg 

Muisto alanimikkeeseen 39.07.D. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluvista puolivalmisteista, 
joista teollisuusvalmistaa nimikkeistön XVI
XX osiin kuuluvia esineitä, kannetaan tullia 
7,5% arvosta ehdoilla, jotka valtioneuvosto 
määrää. 

11. 1. 1981 

1 4o 

21% 
2 94 

11. 1o 1982 11. 1. 1983 11. 1. 1984 11. 1o 1985 

1 5o 1 6o 1 7. 1 8o 

1 t. t. 1986 

1 9. 

1 lo t. 1987 

ltoo 
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Ehdotus 

Laki 
tullitariffin muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1980 annettuun tulli
tariffilakiin (360/80) liittyvää tullitariffia, 

sellaisena kuin se nyt kysymyksessä olevilta kohdin on osittain muutettuna 3 päivänä huhti
kuuta 1981 annetulla lailla (246/81), seuraavasti: 

S 1 SÄLL YSL UE TT ELO 

XVII osa. Kuljetusneuvot, ilma-alukset ja a l u k s e t s e kä n i i h i n r i n n a s t e t t a v a t k u l j e-
t u s v a r u s t e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 

VII OSA 

MUOVIT, MYöS TEKOHARTSIT, SELLULOOSAESTERIT JA -EETTERIT, SEKÄ NUSTÄ VALMIS
TETUT TUOTTEET; LUONNONKUMI, SYNTEETTINEN KUMI JA FAKTIS SEKÄ NIISTA 

VALMISTETUT TUOTTEET 

39. Ryhmä 

Muovit, myös tekohartsit, selluloosaesterit ja -eetterit, sekä niistä valmistetut tuotteet 

Tullimäärä allamainituista päivämääristä lukien * 
Nimik
keen 
n:o 

39.07 Teokset aineista, jollaiset kuuluvat nimikkei
siin 39.01-39.06: 

D. muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Muist.) 
vähin tulli 1 kg 

M ui s 1. 1. alanimikkeeseen 39.07.D. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluvista puolivalmisteista, 
joista teollisuus valmistaa nimikkeistön XVI
XX osiin kuuluvia esineitä, kannetaan tullia 
7,5% arvosta ehdoilla, jotka valtioneuvosto 
määrää. 

M ui s t. 2. alanimikkeereen 39.07.D. Tähän ala
nimikkeeseen kuuluva verkkomoinen tuote, jossa 
katkomatonla rynteettistä tekstiilikuitua oleva 
harva kudelma on päällystetty kauttaaltaan muo
villa ja jonka teollisuus käyttää lattiakaiteiden alus-

; buovan valmistukseen tai suodalinkankaiden pohja
kankaana, on tuliilon ehdoilla, jotka valtioneuvosto 
määrää. Tämä tullittomuus on voimassa vuoden 
1984 loppuun. 

1 11. 
1

. ' ------ ------ 1982 

1 ------1 ------1 5• 

21% 
2,94 

*) Tullimäärät, joita ei alenneta, mainitaan vain sarakkeessa n:o 5. 

1 1. 1. 
1983 

1 1. 1. 
1984 

,1. 1. 
1985 

1 6. 1 7. 1 8. 

1 1. 1. 
1986 

1 9. 

,1. 1. 
1987 

1 10. 
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Voimassa oleva tullitariffi 

IX OSA 

PUU JA PUUTEOKSET; PUUHIILI; KORKKI JA KORKKITEOKSET; TEOKSET OLJESTA, 
ESPARTOSTA TAI MUUSTA PALMIKÖINTIAINEESTA; KORITEOKSET JA 

PUNONTATEOKSET 

---------------------------------
46~ Ryhmä 

Teokset oljesta, espartosta tai muusta palmikointiaineesta; koriteokset ja punontateokset 

Huomautuksia 

1. -Tässä ryhmässä "palmrkointiaineeksi" katsota~n muun mu~ss~ olki, paju, bamburuoko, kaisla, ruoko, 
puukaistaleet, niini, kasvikuitu- tai kuorikaistaleet, kehräämättömät tekstiilikuidut, muovista valmis
tettu yksikuitulanka, muovikaistale sekä paperikaistale, mutta ei nahka- tai tekonahka- eikä huopa
kaistaleita, hiuksia, jouhta, tekstiiliaine-esilankaa eikä -lankaa eikä 51. ryhmään kuuluvaa yksikuitu
lankaa tai kaistaletta. 

XI OSA 

TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT 

51. Ryhmä 

Katkomattomat tekokuidut 
Huomautuksia 

1.-Sanonta "tekokuidut" tarkoittaa kaikkialla nimikkeistössä kuituja ja yksikuitulankoja, jotka on valmis
tettu orgaanisista polymeereistä: 
(a) polymeroimalla tai kondensoimalla orgaanisia monomeerejä, esimerkiksi polyamideja, polyestereitä, 

polyuretaaneja ja polyvinyylijohdannaisia ( synteettikuidut); tai .: 
(b) muuntamalla kemiallisesti luonnollisia orgaanisia polymeerejä (kuten selluloosaa, kaseiinia, pro

teiineja ja alginaatteja) esimerkiksi viskoosi-, kupari-, asetaatti- ja alginaattikuiduiksi (muunto
kuidut). 

-----------------------------------
1. 

-~--------------
51.04 Kank,aat katkomattomista tekokuiduista, myös 

nimikkeeseen 51.01 tai 51.02 kuuluvista yksi
kuitulangoista tai kaistaleista kudotut: 
-----.i...-----------

1 B. muut ........................ (MuiSt.) 
vähin tulli 1 kg 

M ui s t. 5. alanimikkeeseen 51.04.B. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluva enintään 150 gfm2 

painoinen ja vähintään 85 painoprosenttia 
katkomatonta synteettistä tekstiiliainetta sisäl
tävä kangas, jonka teollisuus käyttää mattojen 
pohjakankaana, on tulliton ehdoilla, jotka val
tioneuvosto määrää. Tämä tullittomuus on 
voimassa vuoden 1984 loppuun. 

1 5. 1 8. lto. 

20% 
4,-
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Ehdotus 

IX OSA 

PUU JA PUUTEOKSET; PUUHIILI; KORKKI JA KORKKITEOKSET; TEOKSET OLJESTA, 
ESPARTOSTA TAI MUUSTA PALMIKOINTIAINEESTA; KORITEOKSET JA 

PUNONTATEOKSET 

46. Ryhmä 

Teokset oljesta, espartosta tai muusta palmikointiameesta; koriteokset ja punontateokset 

Huomautuksia 

1.- Tässä ryhmä&sä "palmikointiaineeksi" katsotaan muun muassa olki, paju, bamburuoko, kaisla, ruoko, 
puukaistaleet, niini, kasvikuitu- tai kuorikaistaleet, kehräämättömät luonnon tekstiilikuidut, muovista 
valmi!;tettu yksikuhulanka,. muovikaistale sekä paperikaistale, mutta ei nahka- tai tekonahka- eikä 
huop~kaistaleita, hiuksia, jouhta, tekstiiliaine-esilankaa eikä -lankaa eikä 51. ryhmään kuuluvaa yksi-
kuitulankaa ~ai kaistaletta. . 

XI OSA 

TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT 

51. Ryhmä 

Katkomattomat tekokuidut 
Huomautuksia 

1.- Sanonta "tekokuidut" tarkoittaa kaikkialla nimikkeistössä kuituja ja yksikuitulankoja, jotka oh valmis
tettu orgaanisista polymeereistä: 
(a) polymeroimalla tai kondensoimalla orgaanisia monomeerejä, esimerkiksi polyamideja, polyestereitä, 

polyuretaaneja ja polyvinyylijohdannaisia ( synteettikuidut); tai 
(b) muuntamalla kemiallisesti luonnollisia orgaanisia polymeerejä (kuten selluloosaa, kaseiinia, pro

teiineja ja alginaatteja) esimerkiksi viskoosi-, kupari-, asetaatti- ja alginaattikuiduiksi (muunto
kuidut). 

Terwit "synteettinen", "synteetti-" ja "muunto-" tekokuitujen yhteydessä käytettyinä tarkoittavat: 
"synteettinen", "synteetti-": ( a)-kohdassa määriteltyä kuitua ja yksikuitulankaa; 
"muunto-": ( b )-kohdassa määriteltyä kuitua ja yksikuitulankaa. 

-----------------------------~---

t. 1 - - -- - -1 ----- -1 s. 

51.04 Kankaat katkomattomista tekokuiduista, myös 
nimikkeeseen 51.01 tai 51.02 kuuluvista yksi
kuitulangoista tai kaistaleista kudotut: ____ __,:_ __________ _ 
B. muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Muist.) 

vähin tulli 1 kg 

M u i s t. 5. alanimikkeeseen 51.04.B. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluva enintään 150 gfm2 

painoinen ja vähintään 85 painoprosenttia 
katkomatoota synteettistä tekstiiliainetta sisäl
tävä kangas, jonka teollisuus käyttää mattojen 
1 a i suo d a t i n k a n k a i d e n pohjakan
kaana t a i 1 a II i a k a t t ei d e n a 1 u s
h u o v a n v a 1m i s t u k se e n, on tulliton

1 ehdoilla, jotka valtioneuvosto määrää. Tämä, 
tullittomuus on voimassa vuoden 1984 lop-1 
puun. _____________ -J 

1 8. lto. 

20% 
4,-
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Voimassa oleva tullitariffi 

56. Ryhmä 

Katkotut tekokuidut 

1. 

56.07 Tekokuitukankaat (katkotuista tekokuiduista 
tai tekokuitujen jätteistä): 

B. muut: 

II. paino enintään 250 gfm2 ••• (Muist.) 
vähin tulli 1 kg 

58. Ryhmä 

22% 
4,24 

1 5. 1 8. lto. 

Matot ja kuvakudokset; nukka- ja hetulankakankaat; nauhat; koristepunokset; tylli ja muut verkkokudokset; 
pitsit; koruompelukset 

1. 

58.02 Muut matot sekä kelim-, sumak-, karamanie
ja niiden kaltaiset kudelmat (sovitetut tai 
sovittamattomat): 

C. joiden pinta on muuta tekstiiliainetta . . . . 35% 
vähin tulli 1 kg 3,93 

1 5. 1 8. 
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Ehdotus 

l. 

56.07 

56. Ryhmä 

Katkotut tekokuidut 

Tekokuitukankaat (katkotuista tekokuiduista 
tai tekokuitujen jätteistä): 

B. muut: 

II. paino enintään 250 gfm1 • . • (Muist.) 
vähin tulli 1 kg 

M ui 1 t. 4. alanimikkeereen 56.07.B.I I. Tähän 
alanimikkeereen kuuluva vähintään 85 painopro
renttia katkoitua rynteettikuitua sisältävä kangar, 
jonka teollisuus käyitää suodalinkankaiden pohja
kankaana, on tuliilon ehdoilla, jonka valtioneuvosto 
määrää. Tämä tuliittomuur on 11oimassa vuoden 
1984 loppuun. 

1 ----- -1 ----- -1 5" 

58. Ryhmä 

22% 
4,24 

1 8. 

17 

lto. 

Matot ja kuvakudokset; nukka- ja hetulankakankaat; nauhat; koristepunokset; tylli ja muut verkkokudokset; 
pitsit; koruompelukset 

1. 

58.02 Muut matot sekä kelim-, sumak-, karamanie
ja niiden kaltaiset kudelmat (sovitetut tai 
sovittamattomat): 

C. joiden pinta on muuta tekstiiliainetta: 
I. urheiluhalleissa ja -kentillä käytettävä teko-

nurmi ............•............... 
II. muut •............................ 

vähin tulli 1 kg 

3 168101146L 

1 ····-·1 ···--·1 5· 

15% 
35% 
3,93 

1 8. 1 10. 
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Voimassa oleva tullitariffi 

XIII OSA 

TEOKSET KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAI
SESTA AINEESTA; KERAAMISET TUOTTEET; LASI JA LASITAVARAT 

---------------------------------
69. Ryhmä 

Keraamiset tuotteet 

---------------------------------
1. 1 5. 1 8. lto. 

----------------
69.09 Laboratoriotarvikkeet sekä kemialliseen tai 

tekniseen käyttöön tarkoitetut esineet; kauka-
lot, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, jollaisia 
käytetään maataloudessa; ruukut, tölkit ja nii-
den kaltaiset tavallisesti tavaroiden pakkaami-
seen ~ai kuljettamiseen käytettävät astiat 

(Muist.) 5,8% 5,6% 5,4% 5,2% 5% 4,8% 4,6% 4% 

Muist. nimikkeeseen 69.09. Tähän nimik-
keeseen kuuluvat keraamiset substraatit, jotka 
teollisuus käyttää mikropiirien valmistukseen, 
ovat tul!ittomat ehdoilla, jotka valtioneuvosto 
määrää. 

---------------- 1 1 1 

XVI OSA 

KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKöTARVIKKEET; NIIDEN OSAT 

Huomautuksia 

1.-Tähän osaan eivät kuulu: 

(k) XVII osan kuljetusneuvot, ilma-alukset, alukset ja veneet; 

84. Ryhmä 

Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat 

1. 1 5. 1 8. lto. 

----------------
84.57 Koneet ja laitteet lasin valmistusta tai työstöä 

varten (ei kuitenkaan lasitavaran valmistusta 
varten kylmässä tilassa); koneet sähköbehku-
lamppujen, purkauslamppujen tai elektroni-
putkien ja niiden kaltaisten putkien kokoa-
mista varten: 
----------------
B. osat ......................... (Muist.) 7,2% 6,9% 6,6% 6,3% 6%, 5,7% 5,4% 5,1% 
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Ehdotus 

XIII OSA 

TEOKSET KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAI
SESTA AINEESTA; KERAAMISET TUOTTEET; LASI JA LASITAVARAT 

69. Ryhmä 

Keraamiset tuotteet 

t. 1 ----- -1 ----- -1 s. 1 8. 110. 
1 

----------------
69.09 Laboratoriotarvikkeet sekä kemialliseen tai 

tekniseen käyttöön tarkoitetut esineet; kauka-
lot, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, jollaisia 
käytetään maataloudessa; ruukut, tölkit ja nii-
den kaltaiset tavallisesti tavaroiden pakkaami-
seen tai kuljettamiseen käytettävät astiat 

(Muist.) 5,4% 5,2% 5% 4,8% 4,6% 4% 

M ui s 1. 1. nimikkeeseen 69.09. Tähän nimik-
keeseen kuuluvat keraamiset substraatit, jotka 
teollisuus käyttää mikropiirien valmistukseen, 
ovat tullittomat ehdoilla, jotka valtioneuvosto 
määrää. 

Muist. 2. nimikkeeseen 69.09. Tähän nimik-
keeseen kuuluvat keraamiset osat, jotka teollisuus 
käyttää paperikoneiden valmistukseen, ovat tullitto-

1 

mat ehdoilla, jotka valtioneuvosto määrää. 
----------------

XVI OSA 

KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKöTARVIKKEET; NIIDEN OSAT 

Huomautuksia 

1.-Tähän osaan eivät kuulu: 

(k) XVII osan kUljetusneuvot, ilma-alukset ja alukset sekä niihin rinnastettavat kuljetusvarusteet; 

84. Ryhmä 

Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat 

t. 1 ------1 ------1 s. 1 8. 110. 

----------------
84.57 Koneet ja laitteet las'in valmistusta tai työstöä 

varten (ei kuitenkaan lasitavaran valmistusta 
varten kylmässä tilassa); koneet sähköhehku-
lamppujen, purkauslamppujen tai elektroni-
putkien ja niiden kaltaisten putkien kokoa-
mista varten: 
----------------
B. osat ························· (Muist.) 6,6% 6,3% 6% 5,7% 5,4% 5,1% 
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Voimassa oleva tullitariffi 

1. 

84.61 

t. 

85.01 

M ui s t. alanimikkeeseen 84.57.B. Tähän ala-
nimikkeeseen kuuluvat piatinaryhmän metal-
leista valmistetut osat, jotka teollisuus käyttää 
lasikuitujen valmistuksessa, ovat tullittomat 
ehdoilla, jotka valtioneuvosto määrää. 

----------------
Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset varusteet 
putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita 
ja niiden kaltaisia tavaroita varten, myös pai-
neenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat 
venttiilit: 
-----------------
C. magneettiventtiilit ..................... 4,8% 4,7% 4,5% 4,4% 
----------------

Muist. alanimikkeeseen 84.61.D.I. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluviin, voimalaitoksissa tai 
teollisuuden tuotantokoneistossa käytettäviin, 
raudasta tai teräksestä valmistettuihin vent-
tiileihin, joiden nimellispaine on yli 40 kgfcm2, 

sovelletaan e-tullittomuutta, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, että niille voidaan 
myöntää tullietu sen johdosta, että vastaavaa 
tavaraa ei tehdasmaisesti valmisteta Suomessa 
ja lisäksi esitetään lopullisen käyttäjän vakuutus 
siitä, että tavara tullaan käyttämään tässä muis-
tutuksessa mainittuun tarkoitukseen. 

1 ----------------

85. Ryhmä 

Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden osat 

12. 

Sähkögeneraattorit, moottorit, muuttajat (pyö
rivät tai kiinteät), muuntajat, tasasuuntaajat ja 
induktanssikäämit: 
A. generaattorit ja moottorit: 

II. muut: 

b. kappaleen nettopaino enintään 250 
kg ........................... . 

~---------------

18% 
e6% 

4,2% 4,1% 3,9% 3,8% 

1 

lto. 
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Ehdotus 

1. 

84.61 

M ui s t. alanimikkeeseen 84.57.B. Tähän ala
nimikkeeseen kuuluvat l i n k o k e h ä t ja 
piatinaryhmän metalleista valmistetut m u u t 
osat, jotka teollisuus käyttää 1 a s i v i II a n 
ja m ui d e n l a s i k ui t u j en valmistuk
sessa, ovat tullittomat, jo s tulli h a II i-
1 u k s e n p ä ä t ö k s e II ä o s o i t e t a a n, 
että 'vastaavaa tavaraa ei tehdas
m a i s e s t i v a 1m i s t e t a S u o m e s s a. 
Tämä tullittomuus toteutetaan valtioneuvoston 
määräämillä ehdoilla. 

Hanat; venttiilit ja niiden kaltaiset varusteet 
putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita 
ja niiden kaltaisia tavaroita varten, myös pai
neenalennusvanttiilit ja termostaatin ohjaamat 
venttiilit: 

1 ------1 ------1 5• 
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1 8. lto. 

C. magneettiventtiilit .......... ( M ui s t.) 4,5% 4,4% 4,2% 4,1% 3,9% 3,8% 

1. 

85.01 

M ui s t. 1. alanimikkeeseen 84.61.C. Tähän ala
nimikkeeseen kuuluvat magneettiventtiilit, jotka 
teollisuus kiryttää taloudessa käytettävien pesukonei
den valmistukseen, ovat tu!!ittomat ehdoilla, jotka 
valtioneuzmto määrää. Tämä tullittomuus on voi
massa 11uoden 1984 loppuun. 

M ui s t. 2. alanimikkeeseen 84.61.D.I. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluviin, voimalaitoksissa tai 
teollisuuden tuotantokoneistossa käytettäviin, 
raudasta tai teräksestä valmistettuihin venttii
leihin~ joiden niroellispaine on yli 40 kg/cm2, 

sovelletaan e-tullittomuutta, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, että niille voidaan myön
tää tullietu sen johdosta, että vastaavaa tavaraa 
ei tehdasmaisesti valmisteta Suomessa ja lisäksi 
esitetään lopullisen käyttäjän vakuutus siitä, 
että tavara tullaan käyttämään tässä muistutuk
sessa mainittuun tarkoitukseen. 

85. Ryhmä 

Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden osat 

Sähkögeneraattorit, moottorit, muuttajat (pyö
rivät tai kiinteät), muuntajat, tasasuuntaajat ja 
induktanssikäämit: 
A. generaattorit ja moottorit: 

II. muut: 

b. kappaleen nettopaino enintään 250 
kg .................. (Muist.) 

1 . --- --1 ----- -1 s. 

18% 
e6% 

1 8. 10. 



22 N:o 249 

Voimassa oleva tullitariffi 

1. 

85.19 

M ui s t. 1. alanimikkeeseen 85.01.E.III. Tä
hän alanimikkeeseen kuuluvat korkeajännite
kaskaadit, jotka teollisuus käyttää televisio
vastaanottimien tai näyttöpäätteiden valmis
tukseen, ovat tullittomat, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, että vastaavaa tavaraa 
ei tehdasmaisesti valmisteta Suomessa. Tämä 
tullittomuus toteutetaan valtioneuvoston mää
räämillä ehdoilla ja se on voimassa vuoden 
1984 loppuun. 

M ui s t. 2. alanimikkeeseen 85.01.G.II. Tä
hän alanimikkeeseen kuuluvat osat, jotka teol
lisuus käyttää televisiovastaanottimien kuva
putkien poikkeutuskelojen valmistukseen, ovat 
tullittomat, jos tullihallituksen päätöksellä 
osoitetaan, että vastaavaa tavaraa ei tehdasmai
sesti valmisteta Suomessa. Tämä tullittomuus 
toteutetaan valtioneuvoston määräämillä eh
doilla, 

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä ja 
katkaisemista varten, sen suojaamista tai siihen 
liittämistä varten ( esim. kytkinlaitteet, releet, 
varolaitteet, ukkossuojat, jännitteenvaimenti
met, pistotulpat, lampunpitimet ja haaroitus
rasiat); vastukset, kiinteät tai säädettävät (myös 
potentiometrit), muut kuin kuumennusvas
tukset; painetut piirit; kytkintaulut (muut kuin 
puhelinkytkentäpöydät) sekä ohjauspöydät: 
A. laitteet sähkövirtapiirin kytkemistä ja kat

kaisemista varten: 

II. kytkinlaitteet enintään 600 voltin käyt-
töjännitettä varten ................ . 20% 

eS% 

1 5. 1 8. jto. 
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Ehdotus 

t. 

85.19 

M ui s t. 1. alanimikkeeseen 85.01.A.II.b. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluvat enintään 10 kg painavat 
sähkömoottori!, jotka teollisuus käyttää taloudessa 
käytettävien pesukoneiden, liesituulettimien tai man
kelien valmistukseen, ovat tullittomat ehdoilla, jotka 
valtioneuvosto määrää. Tämä tullittomuus on voi
massa vuoden 1984 loppuun. 

M ui s 1. 2. alanimikkeeseen 85.01.E.III. Tä
hän alanimikkeeseen kuuluvat korkeajännite
kaskaadit, jotka teollisuus käyttää televisio
vastaanottimien tai näyttöpäätteiden valmis
tukseen, ovat tullittomat, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, että vastaavaa tavaraa 
ei tahdasmaisesti valmisteta Suomessa. Tämä 
tullittomuus toteutetaan valtioneuvoston mää
räämillä ehdoilla ja se on voimassa vuoden 
1984 loppuun. 

M ui s t. }. alanimikkeeseen 85.01.G.II. Tä
hän alanimikkeeseen kuuluvat osat, jotka teol
lisuus käyttää televisiovastaanottimien kuva
putkien poikkeutuskelojen valmistukseen, ovat 
tullittomat, jos tullihallituksen päätöksellä 
osoitetaan, että vastaavaa tavaraa ei tehdasmai
sesti valmisteta Suomessa. Tämä tullittomuus 
toteutetaan valtioneuvoston määräämillä eh
doilla. 

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä ja 
katkaisemista varten, sen suojaamista tai siihen 
liittämistä varten ( esim. kytkinlaitteet, releet, 
varolaitteet, ukkossuojat, jännitteenvaimenti
met, pistotulpat, lampunpitimet ja haaroitus
rasiat); vastukset, kiinteät tai säädettävät (myös 
potentiometrit), muut kuin kuumennusvas
tukset; painetut piirit; kytkintaulut (muut kuin 
puhelinkytkentäpöydät) sekä ohjauspöydät: 
A. laitteet sähkövirtapiirin kytkemistä ja kat

kaisemista varten: 

II. kytkinlaitteet enintään 600 voltin käyt-
töjännitettä varten ....... ( M ui s t.) 

M ui s t. alanimikkeeseen 85.19.A.II. Tähän ala
nimikkeeseen kuuluvat painel:;ytkimet, jotka teolli
suus käyttää taloudessa käytettävien pesukoneiden 
valmistukseen, ovat tullitlomat ehdoilla, jotka val
tioneuvosto määrää. Tämä tullittomuus on voimassa 
vuoden 1984 loppuun. 

1 ------1 ------1 s. 

20% 
e5% 

23 

1 8. lto. 
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Voimassa oleva tullitariffi 

XVII OSA 

KULJETUSNEUVOT, ILMA-ALUKSET JA NIIDEN OSAT; ALUKSET JA ERÄÄT NIIHIN RINNASTET
TAVAT KULJETUSVARUSTEET 

XVIII OSA 

OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKEOPILLISET JA 
KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; KELLOT; SOITTIMET; ÄÄNEN TALTEENOTTO- TAI -TOIS

TOLAITTEET; TELEVISIOKUVAN JA -ÄÄNEN TALTEENOTTO- TAI -TOISTOLAITTEET; 
NIIDEN OSAT 

90. Ryhmä 

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääkeopilliset ja kirurgiset kojeet ja laitteet; 
niiden osat 

1. 

90.16 

1. 

97.04 

1 5. 

----------------
Piirustus- ja merkintäkojeet, matemaattiset 
laskukojeet, piirustuslaitteet, pantografit, Ias-
kutikut, laskulevyt ja niiden kaltaiset kojeet; 
mittaus- ja tarkistuskojeet, -laitteet ja -koneet, 
tämän ryhmän muihin nimikkeisiin kuulumat-
tomat (esim. mikrometrit, länki- ja muut har-
pit, mittatangot ja -nauhat sekä tasapainoitus-
koneet); ääriviivaprojektorit ............... 4,8% 4,7% 
----------------

XX OSA 

ERINÄISET TAVARAT 

97. Ryhmä 

4,5% 

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat 

----------------
Seurapelivälineet aikuisia tai lapsia varten 
(myös moottorikäyttöiset tai mekaaniset peli-
laitteet yleistä käyttöä varten, pöytätennisva-
rusteet, biljardipöydät ja muut erityisesti pelejä 
varten suunnitellut huonekalut): 

A. peliautomaatit ja muut pelilaitteet huvi-
puistoja varten ....................... 6,9% 6,4% 5,8% 

----------------

1 8. lto. 

4,4% 4,2% 4,1% 3,9% 3,8% 

1 8. lto. 

5,2% 4,7% 4,1% 3,6% 3% 
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Ehdotus 

XVII OSA 

KULJETUSNEUVOT, ILMA-ALUKSET JA ALUKSET SEKÄ NIIHIN RINNASTETTA VAT 
KULJETUSVARUSTEET 

XVIII OSA 

OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKEOPILLISET JA 
KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; KELLOT; SOITTIMET; ÄÄNEN TALTEENOTTO- TAI TOIS

TOLAITTEET; TELEVISIOKUVAN JA ÄÄNEN TALTEENOTTO- TAI TOISTOLAITTET; 
NIIDEN OSAT 

90. Ryhmä 

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääkeopilliset ja kirurgiset kojeet ja laitteet; 
niiden osat 

1. 

90.16 1---------------Piirustus- ja merkintäkojeet, matemaattiset 

1 ------1 ------1 5• 

laskukojeet, piirustuslaitteet, pantografit, h a r
p i k o t, laskutikut, Iaskulevyt, ja niiden kal
taiset kojeet; mittaus- ja tarkistuskojeet, -lait
teet ja -koneet, tämän ryhmän muihin nimik
keisiin kuulumattomat (esim. mikrometrit, 
länki- ja muut harpit, mittatangot ja -nauhat 
sekä tasapainoituskoneet); ääriviivaprojektorit 4,5% 4,4%1 4,2% 4,1% 

1. 

97.04 

XX OSA 

ERINÄISET TAVARAT 

97. Ryhmä 

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat 

1 2. 1 - -- -- -1 --- - - -1 5• 

----------------
1 

Seurapelivälineet aikuisia tai lapsia varten 
(myös moottorikäyttöiset tai mekaaniset peli-
laitteet yleistä käyttöä varten, pöytätennisva-
rusteet, biljardipöydät ja muut erityisesti pelejä 
varten suunnitellut huonekalut): 
A. peliautomaatit ja muut pelilaitteet k a h-

v i 1 o i ta, huvipuistoja ja n i i d e n k a 1-
taisia tiloja varten ............ 5,8% 

----------------

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 198 . 

4 168101146L 

5,2% 4,7% 4,1% 

1 9. lto. 

3,9% 3,8% 

lto. 

3,6% 3% 




