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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullihallinnosta annetun 
lain 4 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄÄASIALUNEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tullilaitoksen virkoja ja 
toimia koskeva säännös saatettavaksi nykytilaa 
vastaavaksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa v01maan 
välittömästi sen jälkeen, kun eduskunta on sen 
hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Tullilaitoksen virat ja toimet on lueteltu tulli
hallinnosta annetun lain 4 §:ssä (138/81). Sään
nöksessä mainituista viroista on lakkautettu vuo
den 1985 tulo- ja menoarviossa ja siihen liittyväs
sä asetuksessa eräiden valtiovarainministeriön ja 
sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien 
perustamisesta ja lakkauttamisesta (88/85) suun
nittelijan virka 1 päivästä maaliskuuta 1985 lu
kien. Toimista on lakkautettu kanslistin, apulais
kanslistin, toimistoapulaisen, tarkastusapulaisen 
ja tilastoapulaisen toimet tullilaitoksen eräiden 
toimien nimien muuttamisesta annetulla asetuk
sella (581 1 84) 1 päivästä joulukuuta 1984 lukien. 
Sanottu asetus on annettu valtion virkojen ja 
toimien järjestelyvaltuuslain (767 /76) nojalla. Li
säksi on lävistäjän toimet lakkautettu vuoden 
1984 tulo- ja menoarviossa ja siihen liittyvässä 
asetuksessa (14/84) 1 päivästä maaliskuuta 1984 
lukien. 
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Uutena toimena on virkajärjestelyssä edellä 
mainitulla asetuksella (581/84) perustettu toi
mistovirkailijan toimi 1 päivästä joulukuuta 1984 
lukien. 

Edellä sanottuun viitaten ehdotetaan lain 
4 §:stä poistettaviksi lakkautettu virka ja lakkao
tetut toimet sekä lisättäväksi toimistovirkailijan 
toimi. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset ja voimaantulo 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
välittömästi sen jälkeen, kun eduskunta on sen 
hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tullihallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tullihallinnosta 8 päivänä maaliskuuta 1974 annetun 
lain 4 §,sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1981 annetussa laissa (138/81), näin kuuluvaksi: 

4 § 
Tullilaitoksessa voi olla: 
pääjohtajan, ylijohtajan, tullineuvoksen, labo

ratorionjohtajan, apulaisosastopäällikön, tullijoh
tajan, toimistopäällikön, apulaistoimistopäälli
kön, jaostonjohtajan, mikrobiologin, tullikemis
tin, asessorin, apulaisjohtajan, suunnittelupäälli
kön, koulutuspäällikön, pääsuunnittelijan, tulli
ylitarkastajan, tullisihteerin, kemistin, tullivero
tarkastajan, tullitarkastajan, aktuaarin, osastosih
teerin, tullivalvontatarkastajan, apulaissosiaali
päällikön, notaarin, tulliekspeditöörin ja kirjaa
jan virkoja; sekä 

tullirajaviskaalin, tullipäällysmiehen, ylietsi
vän, toimistosihteerin, luovutusvalvojan, ylitulli-
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vartijan, tullivartijan, tullivalvojan, tullikirjurin, 
kirjanpitäjän, apulaiskirjaajan, vahtimestarin, lo
makevarastonhoitajan, konekirjoittajan ja toimis
tovirkailijan toimia. 

Tullilaitoksessa voi olla myös ylimääräisiä toi
menhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työ
sopimussuhteessa olevia henkilöitä. 

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

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
tullihallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tullihallinnosta 8 päivänä maaliskuuta 1974 annetun 
lain 4 §,sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1981 annetussa laissa (138/81), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Tullilaitoksessa voi olla: 
pääjohtajan, ylijohtajan, tullineuvoksen, labo

ratorionjohtajan, apulaisosastopäällikön, tullijoh
tajan, toimistopäällikön, apulaistoimistopäälli
kön, jaostonjohtajan, mikrobiologin, tullikemis
tin, asessorin, apulaisjohtajan, suunnittelupäälli
kön, koulutuspäällikön, pääsuunnittelijan, suun
nittelijan, tulliylitarkastajan, tullisihteerin, 
kemistin, tulliverotarkastajan, tullitarkastajan, 
aktuaarin, osastosihteerin, tullivalvontatarkasta
jan, apulaissosiaalipäällikön, notaarin, tulliekspe
ditöörin ja kirjaajan virkoja; sekä 

tullirajaviskaalin, tullipäällysmiehen, ylietsi
vän, toimistosihteerin, luovutusvalvojan, ylitulli
vartijan, tullivartijan, tullivalvojan, tullikirjurin, 
kirjanpitäjän, apulaiskirjaajan, kanslistin, vahti
mestarin, lomakevarastonhoitajan, apulaiskanslis
tin, konekirjoittajan, lävistäjän, toimistoapulai
sen, tarkastusapulaisen ja tilastoapulaisen toimia. 

Tullilaitoksessa voi olla myös ylimääräisiä toi
menhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työ
sopimussuhteessa olevia henkilöitä. 

Pääjohtajan, ylijohtajan, tullineuvoksen, labo
ratorionjohtajan, toimistopäällikön, koulutus
päällikön, pääsuunnittelijan ja suunnittelijan vi
rat voivat olla sopimuspalkkaisia. 

Ehdotus 

4 § 
Tullilaitoksessa voi olla: 
pääjohtajan, ylijohtajan, tullineuvoksen, labo

ratorionjohtajan, apulaisosastopäällikön, tullijoh
tajan, toimistopäällikön, apulaistoimistopäälli
kön, jaostonjohtajan, mikrobiologin, tullikemis
tin, asessorin, apulaisjohtajan, suunnittelupäälli
kön, koulutuspäällikön, pääsuunnittelijan, tulli
ylitarkastajan, tullisihteerin, kemistin, tullivero
tarkastajan, tullitarkastajan, aktuaarin, osastosih
teerin, tullivalvontatarkastajan, apulaissosiaali
päällikön, notaarin, tulliekspeditöörin ja kirjaa
jan virkoja; sekä 

tullirajaviskaalin, tullipäällysmiehen, ylietsi
vän, toimistosihteerin, luovutusvalvojan, ylitulli
vanijan, tullivartijan, tullivalvojan, tullikirjurin, 
kirjanpitäjän, apulaiskirjaajan, vahtimestarin, lo
makevarastonhoitajan, konekirjoittajan ja toimis
tovirkailijan toimia. 

Tullilaitoksessa voi olla myös ylimääräisiä toi
menhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työ
sopimussuhteessa olevia henkilöitä. 

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

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




