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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullitariffilain liitteinä 
olevien tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Eräiden hengityslaitteiden ja niiden osien ja 
tarvikkeiden tulli ehdotetaan poistettavaksi. 
Lisäksi eräiden elektroniikkalaitteiden ja leipo
matuotteiden valmistuksessa käytettävien tava
roiden tullit ehdotetaan poistettavaksi. Esityk
seen kuuluu myös ehdotus erään määräaikai-

sen teollisuustullin voimassaolaajan jatkami
seksi sekä eräitä vähäisiä teknisiä muutoksia. 

Muutokset on tarkoitettu saatettaviksi voi
maan vuoden 1990 alusta valtioneuvoston pää
töksellä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Eräiden hengityslaitteiden ja niiden 
osien ja tarvikkeiden tullin poistaminen 

Sairaaloissa käytetään erilaisia hengityslait
teita keuhkomuutosten ja vastasyntyneiden 
vaikeiden hengitysvajauksien hoitoon. Kyseiset 
hengityslaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet on 
tariffoitu vuoden 1988 alusta lähtien tullitarif
fin nimikkeeseen 90.19, jossa yleinen tulli on 
5,1 Olo. Edellä mainituilla laitteilla oli e-tullitto
muus vuoden 1987 tullitariffissa. Uudessa har
monoituun nimikkeistöön perustuvassa tullita
riffissa tämä etu on kuitenkin poistettu. Koska 
näitä laitteita ei valmisteta Suomessa eikä va
paakauppasopimusmaissa, ehdotetaan tullin 
aiheuttama lisäkustannus poistettavaksi palaut
tamalla näille tuotteille e-tullietu. 

391565P 

1.2. Radiopuhelinjärjestelmien valmistuksessa 
käytettävien tukiasemien tullin poistami
nen 

Teollisuus käyttää radiopuhelinjärjestelmien 
valmistukseen tukiasemia. Kotimaisen tuotan
non kustannusten alentamiseksi ehdotetaan, 
että tullitariffilain liitteenä olevaan teollisuus
tulliluetteloon säädetään määräaikainen tulli
ton teollisuustullietu mainituille tukiasemille 
alanimikkeeseen 85.25.B.II. Edun ehtona on, 
että tullihallituksen päätöksellä voidaan osoit
taa, että vastaavaa tavaraa ei tehdasmaisesti 
valmisteta Suomessa. 

1.3. Eräiden elektroniikkalaitteiden valmis
tuksessa käytettävien tavaroiden tullien 
poistaminen 

Teollisuus käyttää erilaisia komponentteja 
elektroniikkalaitteiden valmistukseen. Suuri 
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osa näistä tavaroista on sellaisia, joita ei ole 
lainkaan tai riittävästi saatavissa kotimaasta tai 
vapaakauppa-alueilta. Tämän vuoksi ja osit
tain myös hintasyistä teollisuus tuo tarvitse
miaan komponentteja vapaakauppa-alueisiin 
kuulomattomista maista, jolloin tavaroista il
man erillistä etua kannetaan voimassa oleva 
yleinen tulli. 

Kotimaisen teollisuuden kilpailukyvyn pa
rantamiseksi ehdotetaan tullitariffilain liitteenä 
olevaan teollisuustulliluetteloon säädettäväksi 
alla mainitut määräaikaiset tullittornai teolli
suustulliedut. Tulliedun ehtona on, että tulli
hallituksen päätöksellä voidaan osoittaa, että 
vastaavaa tavaraa ei tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. 

Teollisuustulliluettelon lisäykset: 
Nimikkeeseen 84.73 lisätään tietojärjestel

mien valmistukseen käytettäviä kirjoituspäitä 
ja kasettiyksikköjä koskeva teollisuustullietu; 

nimikkeeseen 85.01 lisätään tietojärjestel-
mien valmistukseen käytettäviä askelmootto
reita koskeva teollisuustullietu; 

alanimikkeeseen 85.29.B. lisätään radiopu
helimien, radiolinkkilaitteiden ja tietojärjestel
mien sekä PCM-laitteiden, puhelinkeskusten, 
televisioiden, kuvanauhureiden, satelliittivas
taanottimien, ATK-monitorien, audiovide
otuotteiden ja maksutelevisiolaitteiden valmis
tukseen käytettäviä suodattimia koskeva teolli
suustullietu; 

jäljempänä mainituille tavaroille, jotka käy
tetään radiopuhelimien, henkilöhakulaitteiden, 
radiopuhelinjärjestelmien tilaajalaitteiden, tu
kiasemien, radiolinkkilaitteiden ja tietojärjes
telmien sekä PCM-laitteiden, puhelinkeskus
ten, televisioiden, kuvanauhureiden, satelliitti
vastaanottimien, ATK-monitorien, audiovide
otuotteiden ja maksutelevisiolaitteiden valmis
tukseen, lisätään teollisuustullietu seuraaviin 
nimikkeisiin: 

85 .04.A. taajuusmuuttajat ja kuristimet, 
85.04.B. 

85.04.C. osat, ei kuitenkaan televisiovastaan
ottimien kuvaputkien poikkeutuske
lojen valmistukseen käytettävät, 

85.29.B. mikroaaltokomponentit, ei kuiten
kaan isolaattorit, kideoskillaattorit 
ja sirkulaattorit henkilöhakulaittei-

den, radiopuhelinjärjestelmien tilaa
jalaitteiden ja tukiasemien valmis
tukseen, 

85.31.A. summerit, 

85.32.A. kiinteät tai säädettävät sähkökon
densaattorit, ei kuitenkaan mikropii
rien valmistukseen käytettävät ke
raamiset kondensaattorit, 

85.33 kiinteät tai säädettävät sähkövastuk
set, 

85 .36.A. ylijännitesuojat, releet, kytkimet 
85.36.B. (muut kuin automaattiset virrankat-
85.36.C. kaisimet) ja liittimet, 

85.38.A. nimikkeeseen 85.36 kuuluvien liitti-
85.38.B. mien ja kytkinten (muiden kuin au-

tomaattisten virrankatkaisimien) 
osat, ei kuitenkaan silikonikumista 
valmistetut näppäimistöt henkilöha
kulaitteiden, radiopuhelinjärjestel
mien tilaajalaitteiden ja tukiasemien 
valmistukseen, sekä 

85.47 .B. kelarungot 

1.4. Leipomatuotteiden valmistukseen käytet
tävien seesaminsiementen tullin poista
minen 

Leipomot käyttävät sämpylöiden ja muun 
ruokaleivän valmistukseen huomattavan mää
rän seesaminsiemeniä. Leipomoiden raaka
ainekustannusten alentamiseksi ehdotetaan tul
litariffilain liitteenä olevaan teollisuustulliluet
teloon säädettäväksi määräaikainen tulliton 
teollisuustullietu leipomatuotteiden valmistuk
seen käyteitäville seesaminsiemenille. 

1.5. Erään vuoden 1989 loppuun voimassa 
olevan teollisuustullin jatkaminen 

Tullitariffilain liitteenä olevassa teollisuus
tulliluettelossa alanimikkeessä 56.03.B. on 
teollisuustulli, jonka voimassaoloaika päättyy 
vuoden 1989 lopussa. Etu koskee synteettistä 
kuitukangasta, jota käytetään urheilukäsinei
den ja -varusteiden sekä lenkki- ja urheiluken
kien valmistukseen. Koska ko. kangasta ei ole 
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saatavissa kotimaasta tai vapaakauppa-alueil
ta, teollisuus tuo sitä vapaakauppa-alueisiin 
kuulumattomista maista, jolloin siitä ilman 
erillistä etua kannetaan voimassa oleva yleinen 
tulli. Koska teollisuustullin voimassaolon päät
tyminen merkitsisi tässä tapauksessa teolli
suudelle kilpailukyvyn heikkenemistä, ehdote
taan ko. teollisuustullin voimassaoloaikaa jat
kettavaksi vuoden 1992 loppuun. 

1.6. Muut muutokset 

Muutosehdotukseen on lisäksi sisällytetty vä
häisiä teknisiä muutoksia, joilla ei ole vaiku
tusta verojen kantoon. 

2. Asian valmistelu 

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

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotettujen muutosten arvioidaan vähentä
vän vuosittaista tullinkantaa n. 10,6 miljoonal
la markalla vuoden 1988 kantoon verrattuna. 

4. Voimaantulo 

Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan tul
litariffilain 5 §:n nojalla valtioneuvoston pää
töksellä 1 päivästä tammikuuta 1990. Lain 
muutos on tarkoitus saattaa voimaan heti kun 
eduskunta on hyväksynyt esityksen. 

5. Säätämisjärjestys 

Kun lakiehdotus ei koske uutta tai lisättyä 
veroa, se olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjestyk
sen 66 §:n mukaisessa normaalissa säätämisjär
jestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
tullitariffilain liitteinä olevien tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun tullitariffi
lain (660/87) liitteinä olevia tullitariffia ja teollisuustulliluetteloa sekä niiden suomenkielistä ja 
ruotsinkielistä sanamuotoa, 

sellaisena kuin niistä nyt kysymyksessä olevilta kohdin on teollisuustulliluettelo muutettuna 19 
päivänä toukokuuta 1989 annetulla lailla (444/89), seuraavasti: 

TULLITARIFFI 

X OSA 

PUUSTA TAI MUUSTA KUIJUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALJ\!ISTETTY MASSA; PAPERI-, 
KARTONKI- JA PAHVIJATE; PAPERI, KARTONKI JA PAHVI SEKA NIISTA VALMISTETUT 

TAVARAT 

48. Ryhmä 

Paperi, kartonki ja pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat 

Huomautuksia 
1. - Tähän ryhmään eivät kuulu: 

g) nimikkeen 42.02 tavarat (esim. matkatarvikkeet); 

XVIII OSA 

OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKETIETEELLISET 
TAI KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; KELLOT; SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET 

90. Ryhmä 

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; 
niiden osat ja tarvikkeet 

Nimik
keen 
n:o 

l. 

Tavara 

2. 

90.19 Mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; laitteet psykoligisia soveltuvuustestejä varten; 
otsoni-, happi- tai aerosolihoitolaitteet, tekohengityslaitteet ja muut terapeuttiset hengitys
laitteet: 
A. mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; laitteet psykologisia soveltuvuustestejä 

Tulli 

3. 

varten .................................................................................... 5,1 OJo 
B. muut ..................................................................................... 5,1 % 

e vapaa 
90.20 Muut hengityslaitteet ja kaasunaamarit (ei kuitenkaan suojanaamarit, joissa ei ole mekaani-

sia osia eikä vaihdettavia suodattimia) ....................................................... 5,1 % 



Nimike 

12.01 
12.02 
12.03 
12.04 
12.05 
12.06 
12.07.B. 
12.08 

12.02 

12.07.B. 

12.08 

18.03 
18.04 
18.05 

20.08.A.II. 
20.08.H.I. 

20.08.B 
20.08.C 
20.08.D. 
20.08.F. 
20.08.0. 
20.08.H. 
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TEOLLISUUSTULLILUETTELO 

Tavara Teollisuustulli 

Kasvirasvojen ja -öljyjen valmistukseen käytettävät tavarat vapaa 

Maapähkinän sydämet makeisveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

Seesaminsiemenet nimikkeeseen 19.05 kuuluvien leipomatuotteiden vai- vapaa vuoden 1992 lop-
mistukseen puun 

Soijapapujauho makeisveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

Tavarat valmisteveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

Paahdetut, mantelista tai nimikkeessä 08.02 mainituista muista pähki- vapaa 
nöistä valmistetut lisättyä sokeria sisältämättömät hakkeet, rouheet, 
lastut, jauheet ja tahnat, makeisveron alaisten tuotteiden tai nimikkee-
seen 19.05 kuuluvien leipomatuotteiden valmistukseen 

Valmisteet virvoitusjuomaveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

20.08.H.II. Tahiini makeisveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

20.09.A. 
20.09.B. 
20.09.C. 

56.03.B. 

84.31 

84.73 

Hedelmämehut virvoitusjuomaveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

Synteettikuiduista valmistettu kuitukangas urheilukäsineiden ja -varus
teiden tai lenkki- ja urheilukenkien valmistukseen 

Osat trukkien tai traktoreiden valmistukseen 

Kirjoituspäät ja kasettiyksiköt (Streaming Tape Backup) tietojärjestel
mien valmistukseen 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1992 loppuun 

vapaa 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 
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Nimike 

84.75.B. 
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Tavara 

Linkokehät ja metalleista valmistetut muut osat lasivillan ja muiden 
lasikuitujen valmistukseen 

Teollisuustulli 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa 

85.01 Enintään 10 kg painavat sähkömoottorit taloudessa käytettävien pesu- vapaa vuoden 1990 lop-

85.01 

85.04.A. 
85.04.B. 

85.04.C. 

85.04.C. 

85.16.C. 

koneiden valmistukseen puun 

Askelmoottorit tietojärjestelmien valmistukseen 

Taajuusmuuttajat ja kuristimet, teollinen tarkoitus luettelon lopussa*) 

Osat (ei kuitenkaan televisiovastaanottimien kuvaputkien poikkeutuske
lojen valmistukseen käytettävät), teollinen tarkoitus luettelon lopussa*) 

Osat televisiovastaanottimien kuvaputkien poikkeutuskelojen valmis
tukseen 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa 

Ns. höyrystyslaivat, jotka käytetään muovikaivoa tai sen kaltaista vapaa 
tavaraa metalloitaessa 

85.25.B.II. Tukiasemat radiopuhelinjärjestelmien valmistukseen vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

85.29.B. 

85.29.B. 

Isolaattorit, kideoskillaattorit, sirkulaattorit ja suodattimet (lukuun vapaa 
ottamatta duplex-suodattimia) henkilöhakulaitteiden, radiopuhelinjär
jestelmien tilaajalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen 

Mikroaaltokomponentit (ei kuitenkaan isolaattorit, kideoskillaattorit ja 
sirkulaattorit henkilöhakulaitteiden, radiopuhelinjärjestelmien tilaaja
laitteiden ja tukiasemien valmistukseen), teollinen tarkoitus luettelon 
lopussa*) 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 



Nimike 

85.29.B. 

85.31.A. 

85.32.A. 

85.32.A. 

85.33 

85.36.A. 
85.36.B. 
85.36.C. 

85.38.A. 
85.38.B. 

85.38.B. 

85.39.A. 
85.39.C.II. 
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Tavara Teollisuustulli 

Suodattimet radiopuhelimien, radiolinkkilaitteiden ja tietojärjestelmien 1 vapaa, jos tullihallituksen 
sekä PCM-laitteiden, puhelinkeskusten, televisioiden, kuvanauhurei-~ päätöksellä osoitetaan, et
den, satelliittivastaanottimien, ATK-monitorien, audiovideotuotteiden tä vastaavaa tavaraa ei 
ja maksutelevisiolaitteiden valmistukseen tehdasmaisesti valmisteta 

Summerit, teollinen tarkoitus luettelon lopussa*) 

Keraamiset kondensaattorit mikropiirien valmistukseen 

Sähkökondensaattorit, kiinteät tai säädettävä! (ei kuitenkaan keraami
set kaudensaattorit mikropiirien valmistukseen), teollinen tarkoitus 
luettelon lopussa*) 

Sähkövastukset, kiinteät tai säädettävät, teollinen tarkoitus luettelon 
lopussa*) 

Ylijännitesuojat, releet, kytkimet (muut kuin automaattiset virrankat
kaisimet) ja liittimet, teollinen tarkoitus luettelon lopussa*) 

Nimikkeeseen 85.36 kuuluvien liittimien ja kytkinten (ei kuitenkaan 
automaattisten virrankatkaisimien) osat (ei kuitenkaan silikonikumista 
valmistetut näppäimistöt henki1öhakulaitteiden, radiopuhelinjärjestel
mien tilaajalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen), teollinen tarkoitus 
luettelon lopussa*) 

Silikonikumista valmistetut näppäimistöt henkilöhakulaitteiden, radio
puhelinjärjestelmien tilaajalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen 

Laitteet ja niiden osat 84. ryhmään kuuluvien omalla kuljetuskoneistol
la varustettujen koneiden tai nimikkeisiin 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 
87 .06, 87.09 tai 87.11 kuuluvien moottoriajoneuvojen valmistukseen tai 
nimikkeisiin 84.26 ja 84.27 kuuluvien trukkien valmistukseen 

Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa 

vapaa 
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Nimike 

85.47.B. 

85.48 
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Tavara Teollisuustulli 

Kelarungot, teollinen tarkoitus luettelon lopussa*) vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

Viivelinjat televisiovastaanottimien tai näyttöpäätteiden valmistukseen vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

90.13 Nestekidenäytöt henkilöhakulaitteiden, radiopuhelinjärjestelmien tilaa- vapaa 
jalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen 

*) Nimikkeisiin 85.04, 85.29, 85.31, 85.32, 85.33, 85.36, 85.38 ja 85.47 liittyvissä teollisuustullieduissa mainitut 
tavarat radiopuhelimien, henkilöhakulaitteiden, radiopuhelinjärjestelmien tilaajalaitteiden, tukiasemien, radio
linkkilaitteiden ja tietojärjestelmien sekä PCM-laitteiden, puhelinkeskusten, televisioiden, kuvanauhureiden, 
satelliittivastaanottimien, ATK-monitorien, audiovideotuotteiden ja maksutelevisiolaitteiden valmistukseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 19 

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Voimassa oleva tullitariffi 

TULLITARIFFI 

X OSA 

PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; PAPERI-, 
KARTONKI- JA PAHVIJÄTE; PAPERI, KARTONKI JA PAHVI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT 

TAVARAT 

48. Ryhmä 

Paperi, kartonki .ia pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat 

Huomautuksia 
1. - Tähän ryhmään eivät kuulu: 

g) nimikkeen 42.02 tavarat (esim. matkatavarat); 

XVIII OSA 

OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKETIETEELLISET 
TAI KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; KELLOT; SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET 

90. Ryhmä 

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; 
niiden osat ja tarvikkeet 

Nimik
keen 
n:o 

1. 

Tavara 

2. 

90.19 Mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; laitteet psykoligisia soveltuvuustestejä varten; 
otsoni-, happi- tai aerosolihoitolaitteet, tekohengityslaitteet ja muut terapeuttiset hengitys-

Tulli 

3. 

laitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 1 % 

90.20 Muut hengityslaitteet ja kaasunaamarit (ei kuitenkaan suojanaamarit, joissa ei ole mekaani-
sia osia eikä vaihdettavia suodattimia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 1 OJo 
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Ehdotus Liite 

Laki 
tullitariffilain liitteinä olevien tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun tullitariffi
lain (660/87) liitteinä olevia tullitariffia ja teollisuustulliluetteloa sekä niiden suomenkielistä ja 
ruotsinkielistä sanamuotoa, 

sellaisena kuin niistä nyt kysymyksessä olevilta kohdin on teollisuustulliluettelo muutettuna 19 
päivänä toukokuuta 1989 annetulla lailla (444/89), seuraavasti: 

TULLITARIFFI 

X OSA 

PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; PAPERI-, 
KARTONKI- JA PAHVIJÄTE; PAPERI, KARIONKI JA PAHVI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT 

TAVARAT 

48. Ryhmä 

Paperi, kartonki ja pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat 

Huomautuksia 
1. - Tähän ryhmään eivät kuulu: 

g) nimikkeen 42o02 tavarat (esimo matkatarvikkeet); 

XVIII OSA 

OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKETIETEELLISET 
TAI KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; KELLOT; SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET 

90. Ryhmä 

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; 
niiden osat ja tarvikkeet 

Nimik
keen 
n:o 

l. 

Tavara 

20 

90o19 Mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; laitteet psykoligisia soveltuvuustestejä varten; 
otsoni-, happi- tai aerosolihoitolaitteet, tekohengityslaitteet ja muut terapeuttiset hengitys
laitteet: 
Ao mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; laitteet psykologisia soveltuvuustestejä 

Tulli 

3o 

varten 0 o 0 0 0 0 o o o 0 0 0 o o o 0 0 0 o o o 0 0 o o o o o 0 o o o o 0 0 o o o o 0 0 o o o 0 0 o o o 0 0 0 o o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 OJo 
Bo muut 0 0 o o o o 0 0 o o o o 0 o o o o 0 0 o o o o o 0 o o o o 0 o o o 0 0 0 o o o 0 0 0 o 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 % 

e vapaa 
90020 Muut hengityslaitteet ja kaasunaamarit (ei kuitenkaan suojanaamarit, joissa ei ole mekaani-

sia osia eikä vaihdettavia suodattimia) 0 o o o o o 0 o o o o 0 o o o 0 0 o o o o 0 0 o o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 % 
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Voimassa oleva teollisuustulliluettelo 

Nimike 

12.01 
12.02 
12.03 
12.04 
12.05 
12.06 
12.07.B. 

TEOLLISUUSTULLILUETTELO 

Tavara Teollisuustulli 

Kasvirasvojen ja -öljyjen valmistukseen käytettävät tavarat vapaa 

12.02 Maapähkinän sydämet makeisveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

12.08 

12.08 

18.03 
18.04 
18.05 

20.08.B. 
20.08.C. 
20.08.D. 
20.08.F. 
20.08.0. 
20.08.H. 

Kasvirasvojen ja -öljyjen valmistukseen käytettävät tuotteet 

Soijapapujauho makeisveron alaisten tuotteiden valmistukseen 

Tavarat valmisteveron alaisten tuotteiden valmistukseen 

Valmisteet virvoitusjuomaveron alaisten tuotteiden valmistukseen 

vapaa 

vapaa 

vapaa 

vapaa 

20.08.H.Il. Tahiini makeisveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

20.08.H. Paahdetut, mantelista tai nimikkeessä 08.02 mainituista pähkinöistä vapaa 
valmistetut lisättyä sokeria sisältämättömät hakkeet, rouheet, lastut, 
jauheet ja tahnat, makeisveron alaisten tuotteiden tai nimikkeeseen 

20.09.A. 
20.09.B. 
20.09.C. 

56.03.B. 

84.31 

19.05 kuuluvien leipomatuotteiden valmistukseen 

Hedelmämehut virvoitusjuomaveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

Synteettikuiduista valmistettu kuitukangas urheilukäsineiden ja -suojus
ten tai lenkki- ja urheilukenkien valmistukseen 

Osat trukkien tai traktoreiden valmistukseen 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1989 loppuun 

vapaa 



Ehdotus 

Nimike 

12.01 
12.02 
12.03 
12.04 
12.05 
12.06 
12.07.B. 
12.08 

12.02 

12.07.B. 

12.08 

18.03 
18.04 
18.05 

20.08.A.Il. 
20.08.H.I. 

20.08.B 
20.08.C 
20.08.D. 
20.08.F. 
20.08.0. 
20.08.H. 
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TEOLLISUUSTULLILUETTELO 

Tavara Teollisuustulli 

Kasvirasvojen ja -öljyjen valmistukseen käytettävät tavarat vapaa 

Maapähkinän sydämet makeisveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

Seesaminsiemenet nimikkeeseen 19.05 kuuluvien leipomatuotteiden vai- vapaa vuoden 1992 /op-
mistukseen puun 

Soijapapujauho makeisveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

Tavarat valmisteveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

Paahdetut, mante/ista tai nimikkeessä 08.02 mainituista muista pähki- vapaa 
näistä valmistetut lisättyä sokeria sisältämättömät hakkeet, rouheet, 
/astui, jauheet ja tahnat, makeisveron alaisten tuotteiden tai nimikkee-
seen 19.05 kuuluvien /eipomatuotteiden valmistukseen 

Valmisteet virvoitusjuomaveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

20.08.H.II. Tahiini makeisveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

20.09.A. 
20.09.B. 
20.09.C. 

56.03.B. 

84.31 

84.73 

Hedelmämehut virvoitusjuomaveron alaisten tuotteiden valmistukseen vapaa 

Synteettikuiduista valmistettu kuitukangas urheilukäsineiden ja -varus
teiden tai lenkki- ja urheilukenkien valmistukseen 

Osat trukkien tai traktoreiden valmistukseen 

Kirjoituspäät ja kasettiyksiköt (Streaming Tape Backup) tietojärjestel
mien valmistukseen 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1992 loppuun 

vapaa 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tu//itto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 
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Voimassa oleva teollisuusluettelo 

Nimike 

84.75.B. 

Tavara 

Linkokehät ja metalleista valmistetut muut osat lasivillan ja muiden 
Iasikuitujen valmistukseen 

Teollisuustulli 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa 

85.01 Enintään 10 kg painavat sähkömoottorit taloudessa käytettävien pesu- vapaa vuoden 1990 lop-

85.04.C. 

85.16.C. 

85.29 

koneiden valmistukseen puun 

Osat televisiovastaanottimien kuvaputkien poikkeutuskelojen valmis
tukseen 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa 

Ns. höyrystyslaivat, jotka käytetään muovikaivoa tai sen kaltaista vapaa 
tavaraa metalloitaessa 

Isolaattorit, kideoskillaattorit, sirkulaattorit ja suodattimet (lukuun vapaa 
ottamatta duplex-suodattimia) henkilöhakulaitteiden, radiopuhelinjär
jestelmien tilaajalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen 



Ehdotus 

Nimike 

84.75.B. 

85.01 

85.01 

85.04.A. 
85.04.B. 

85.04.C. 

85.04.C. 

85.16.C. 

1989 vp. - HE n:o 243 

Tavara 

Linkokehät ja metalleista valmistetut muut osat lasivillan ja muiden 
lasikuitujen valmistukseen 

15 

Teollisuustulli 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa 

Enintään 10 kg painavat sähkömoottorit taloudessa käytettävien pesu- vapaa vuoden 1990 lop-
koneiden valmistukseen puun 

Askelmoottorit tietojärjestelmien valmistukseen 

Taajuusmuuttajat ja kuristimet, teollinen tarkoitus luettelon lopussa*) 

Osat (ei kuitenkaan televisiovastaanottimien kuvaputkien poikkeutuske
lojen valmistukseen käytettävät), teollinen tarkoitus luettelon lopussa*) 

Osat televisiovastaanottimien kuvaputkien poikkeutuskelojen valmis
tukseen 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa 

Ns. höyrystyslaivat, jotka käytetään muovikaivoa tai sen kaltaista vapaa 
tavaraa metalloitaessa 

85.25.B.II. Tukiasemat radiopuhelinjärjestelmien valmistukseen vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

85.29.B. 

85.29.B. 

Isolaattorit, kideoskillaattorit, sirkulaattorit ja suodattimet (lukuun vapaa 
ottamatta duplex-suodattimia) henkilöhakulaitteiden, radiopuhelinjär
jestelmien tilaajalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen 

Mikroaaltokomponentit (ei kuitenkaan isolaattorit, kideoskillaattorit ja 
sirkulaattorit henkilöhakulaitteiden, radiopuhelinjärjestelmien tilaaja
laitteiden ja tukiasemien valmistukseen), teollinen tarkoitus luettelon 
lopussa*) 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 
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Voimassa oleva teollisuusluettelo 

Nimike 

85.32.A. 

85.38.B. 

85.39.A. 
85.39.C.II. 

Tavara 

Keraamiset kondensaattorit mikropiirien valmistukseen 

Silikonikumista valmistetut näppäimistöt henkilöhakulaitteiden, radio
puhelinjärjestelmien tilaajalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen 

Laitteet ja niiden osat 84. ryhmään kuuluvien omalla kuljetuskoneistol
la varustettujen koneiden tai nimikkeisiin 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 
87 .06, 87.09 tai 87.11 kuuluvien moottoriajoneuvojen valmistukseen tai 
nimikkeisiin 84.26 ja 84.27 kuuluvien trukkien valmistukseen 

Teollisuustulli 

vapaa 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa 

vapaa 



Ehdotus 

Nimike 

85.29.B. 

85.31.A. 

85.32.A. 

85.32.A. 

85.33 

85.36.A. 
85.36.B. 
85.36.C. 

85.38.A. 
85.38.B. 

85.38.B. 

85.39.A. 
85.39.C.II. 

3 391565P 
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Tavara 

Suodattimet radiopuhelimien, radiolinkkilaitteiden ja tietojärjestelmien 
sekä ?CM-laitteiden, puhelinkeskusten, televisioiden, kuvanauhurei
den, satelliittivastaanottimien, A TK-monitorien, audiovideotuotteiden 
ja maksutelevisiolaitteiden valmistukseen 

Summerit, teollinen tarkoitus luettelon lopussa*) 

Keraamiset kaudensaattorit mikropiirien valmistukseen 

Sähkökondensaattorit, kiinteät tai säädettävät (ei kuitenkaan keraami
set kondensaattorit mikropiirien valmistukseen), teollinen tarkoitus 
luettelon lopussa*) 

Sähkövastukset, kiinteät tai säädettävät, teollinen tarkoitus luettelon 
lopussa*) 

Ylijännitesuojat, releet, kytkimet (muut kuin automaattiset virrankat
kaisimet) ja liittimet, teollinen tarkoitus luettelon lopussa*) 

Nimikkeeseen 85.36 kuuluvien liittimien ja kytkinten (ei kuitenkaan 
automaattisten virrankatkaisimien) osat (ei kuitenkaan silikonikumista 
valmistetut näppäimistöt henkilöhakulaitteiden, radiopuhelinjärjestel
mien tilaajalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen), teollinen tarkoitus 
luettelon lopussa*) 

Silikonikumista valmistetut näppäimistöt henkilöhakulaitteiden, radio
puhelinjärjestelmien tilaajalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen 

Laitteet ja niiden osat 84. ryhmään kuuluvien omalla kuljetuskoneistol
la varustettujen koneiden tai nimikkeisiin 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 
87 .06, 87.09 tai 87.11 kuuluvien moottoriajoneuvojen valmistukseen tai 
nimikkeisiin 84.26 ja 84.27 kuuluvien trukkien valmistukseen 

17 

Teollisuustulli 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa 

vapaa 
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Voimassa oleva teollisuusluettelo 

Nimike Tavara Teollisuustulli 

85.48 Viivelinjat televisiovastaanottimien tai näyttöpäätteiden valmistukseen vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

90.13 Nestekhlenäytöt henkilöha~l-;ritteide;,- radlo~helinj;j~tclmie-; tilaa-\ vapaa 
jalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen 



Ehdotus 

Nimike 

85.47.B. 

85.48 
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Tavara Teollisuustulli 

Kelarungot, teollinen tarkoitus luettelon lopussa*) vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

Viivelinjat televisiovastaanottimien tai näyttöpäätteiden valmistukseen vapaa, jos tullihallituksen 
päätöksellä osoitetaan, et
tä vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tämä tullitto
muus on voimassa vuoden 
1990 loppuun 

90.13 Nestekidenäytöt henkilöhakulaitteiden, radiopuhelinjärjestelmien tilaa- vapaa 
jalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen 

*) Nimikkeisiin 85.04, 85.29, 85.31, 85.32, 85.33, 85.36, 85.38 ja 85.47 liittyvissä teollisuustullieduissa mainitut 
tavarat radiopuhelimien, henkilöhakulaitteiden, radiopuhelinjärjestelmien tilaajalaitteiden, tukiasemien, radio
linkkilaitteiden ja tietojärjestelmien sekä PCM-laitteiden, puhelinkeskusten, televisioiden, kuvanauhureiden, 
satelliittivastaanottimien, A TK-monitorien, audiovideotuotteiden ja maksutelevisiolaitteiden valmistukseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 19 




