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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullilaitoksesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
tullilaitoksesta. Sillä korvattaisiin nykyinen la
ki tullihallinnosta. 

Tullilaitoksen toimialasäännöstä ehdotetaan 
väljennettäväksi. Samalla säädettäisiin, että 
valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö voisi
vat osoittaa laitokselle eräitä tehtäviä ja että 
ministeriö voisi asettaa sille tulos- ja kehittä
mistavoitteita. 

Tullilaitoksen johto-organisaatiota ehdote
taan uudistettavaksi siten, että tullihallituksen 
kollegio lakkautettaisiin ja laitoksen ylimmäksi 
johtoelimeksi tulisi johtokunta, josta säädettäi
siin tarkemmin asetuksella. Lainkäyttöasioita 
varten tulisi tullihallitukseen erityinen tullilau
takunta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 1991. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja muutos
tarve 

Tullilaitoksen tehtävät ja organisaatio on 
säännelty pääpiirteittäin tullihallinnosta anne
tulla lailla (213/74) ja yksityiskohtaisemmin 
lain nojalla tullihallinnosta annetulla asetuksel
la (142/80). Tullilaitos jakautuu valtiovarain
ministeriön alaiseen tullihallitukseen ja sen 
alaiseen aluehallintoon. Lain pääsisältö on tul
lilaitoksen melko yksityiskohtainen tehtävälu
ettelo. Lisäksi laissa on lueteltu, mistä toimen
piteistä laitos voi periä maksuja. Laitoksen 
alaisuussuhdetta ministeriöön ei ole tarkemmin 
määritelty, ja sen sisäinen organisaatio on 
myös jätetty lähes kokonaan asetuksella sää
dettäväksi. 

Tullilaitos on ulkomaankaupan yleisvirano
mainen, joka vastaa maahan tuotavan tavaran 
tulliverotuksesta, ulkomaanliikenteen tullival
vonnasta, tuonnin ja viennin rajoitusten toi
meenpanosta, ulkomaankaupan tilastoinnista 
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sekä myös kotimaan valmisteverotuksesta. Toi
mintaympäristön nopea muuttuminen asettaa 
laitokselle uusia vaatimuksia erityisesti lähitu
levaisuudessa, kun Euroopan taloudellinen yh
dentyminen etenee ja maailmankaupassa on 
odotettavissa muutoksia. Tullaus- ja siihen liit
tyvät menetelmät ja käytännöt muuttuvat eri
tyisesti, kun lähitulevaisuudessa siirrytään säh
köiseen tullaukseen. Valtionhallinnossa on 
myös käynnistetty merkittäviä uudistushank
keita, joiden tarkoituksena on parantaa hallin
totoiminnan tuloksellisuutta ja palvelua sekä 
tehostaa hallintokoneiston yhteiskunnallista 
ohjattavuutta. Tullilaitoksen tehtäväalue ei 
enää ole niin pysyvä kuin aikaisemmin, vaan 
laitoksen on mukauduttava nopeasti toiminta
ympäristön muutosten aiheuttamiin uusiin teh
täviin ja toimintatapoihin. Samalla sen on 
kehityttävä entistä joustavammaksi ja tehok
kaammaksi palvelulaitokseksi suhteessaan sekä 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon että ta
louselämään ja yksityisiin kansalaisiin. 
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2. Ehdotetut muutokset 

Tullilaitoksen tehtävät ehdotetaan niiden no
pean muuttumisen vuoksi määriteltäviksi aikai
sempaa yleisemmin. Toisaalta poliittisen joh
don valta antaa toimeksiantoja sekä asettaa 
laitokselle toimintatavoitteita kävisi suoraan 
ilmi laista. 

Uusien hallinnon kehittämisperiaatteiden 
mukaisesti ehdotetaan, että tullihallituksen 
kollegio lakkautetaan ja laitokseen perustetaan 
sen yleisjohtamista varten monipuolista asian
tuntemusta edustava johtokunta. Kun tullihal
litukselle jää kuitenkin edelleen huomattavan 
paljon lainkäyttötehtäviä, niiden käsittelemistä 
varten ehdotetaan perustettavaksi tullihallituk
seen erityinen tullilautakunta. 

Tulliverolaissa (575178) olevat säännökset 
tulliasi,ain neuvottelukunnasta ehdotetaan siir
rettäviksi tähän lakiin ja sen nojalla annetta
vaan asetukseen. 

3. Asian valmistelu 

Valtioneuvoston 12 pmvana toukokuuta 
1988 toimenpiteistä hallinnon uudistamiseksi 
antaman päätöksen mukaisesti asetettu johto
organisaatiotoimikunta ehdotti mietinnössään 
(komiteanmietintö 1989:8), että tulostavoittei
siin perustuvaan ohjaukseen siirtymiseksi olisi 
keskusvirastojen johtamisjärjestelmiä uudistet
tava siten, että kollegiaalisista päätöksenteko
elimistä luovutaan ja virastojen johtoon asete
taan niiden toiminta- ja kehittämislinjoista vas
taava, pääasiassa viraston ulkopuolisista jäse
nistä koostuva määräajaksi nimitettävä johto
kunta. 

Valtioneuvoston päätöksen sekä johto-orga
nisaatiotoimikunnan ehdotusten toimeenpane
mista varten valtiovarainministeriö asetti 23 
päivänä toukokuuta 1989 työryhmän selvittä
mään päätöksen ja mietinnön suositusten edel-

lyttämät tullihallituksen johto-organisaation 
muutostarpeet sekä laatimaan selvityksen pe
rusteella ehdotukset asianomaisten säännösten 
muuttamiseksi. Hallituksen esitys ja luonnos 
tullilaitosta koskevaksi asetukseksi perustuvat 
työryhmän tekemiin ehdotuksiin (muistio 
1990:VM 12). 

Työryhmän ehdotuksista on pyydetty lau
sunnot oikeusministeriöltä, valtiovarainminis
teriön eri osastoilta sekä tullilaitoksen sisäises
ti, myös henkilöstöjärjestöiltä. Lausunnoissa 
ehdotuksiin on suhtauduttu pääasiassa myön
teisesti. Oikeusministeriön ja tullihallituksen 
esittämät huomautukset ja muutosehdotukset 
on suurelta osin otettu huomioon tässä esityk
sessä. 

4. Esityksen hallinnolliset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Ehdotetuista muutoksista ei aiheudu lisäkus
tannuksia. Uudistukset parantavat edelleen tul
lilaitoksen toiminnan tuottavuutta, tehokkuut
ta, joustavuutta ja palvelukykyä. Ne liittyvät 
osana julkisen hallinnon uudistamiseen, jonka 
yhtenä keskeisenä tavoitteena on voimavarojen 
tehokkaampi ja taloudellisempi käyttö. Tällä 
tavoin uudistuksilla edistetään julkisten meno
jen säästötavoitteiden saavuttamista. 

5. Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Kun tulliasiain neuvottelukuntaa koskevat 
säännökset ehdotetaan siirrettäviksi tullilaitos
ta koskevaan lakiin ja asetukseen, vastaavat 
tulliverolain säännökset tulisi kumota. Tarkoi
tuksena on antaa vielä syysistuntokaudella 
eduskunnalle hallituksen esitys laiksi tullivero
lain muuttamisesta, missä yhteydessä asiaa 
koskeva tulliverolain 27 § ehdotetaan kumotta
vaksi. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Tullilaitos ehdotetaan edelleen jaetta
vaksi keskushallintoyksikköön, tullihallituk
seen, sekä tullilaboratorioon ja tullipiireihin. 

Tullilaboratorio ei kuitenkaan kuuluisi aluehal
lintoon, koska sen toimialueena on koko maa. 

2 §. Tullilaitoksen tehtävät ehdotetaan ku
vattaviksi yleisemmin kuin voimassa olevassa 
laissa, sillä ne määräytyvät tarkemmin erityis-
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lakeihin ja -asetuksiin sisältyvien säännösten 
mukaan. Hallinnon kehittämisperiaatteiden 
mukaisesti laitokselle asetettaisiin myös velvoi
te kehittää toimintaansa sekä ottaa vastaan 
myös valtioneuvoston ja valtiovarainministe
riön antamia tehtäviä. 

3 §. Tullihallitukseen ehdotetaan perustetta
vaksi johtokunta, josta säädettäisiin tarkem
min asetuksella. Johtokunnan päätehtävänä 
olisi asetuksen mukaan tullilaitoksen yleisjoh
taminen ja sen toiminta- ja kehittämislinjoista 
päättäminen, muun muassa toiminta- ja ta
loussuunnitelman sekä tulo- ja menoarvioeh
dotuksen hyväksyminen. Johtokunnan, jossa 
olisi enintään kuusi jäsentä, asettaisi valtioneu
vosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokun
nan puheenjohtajana toimisi laitoksen pääjoh
taja, ja yksi jäsen edustaisi laitoksen henkilös
töä. Johtokunnan kokoonpanosta ei muilta 
osin säädettäisi asetuksessa. 

4 §. Tullihallituksen kollegio päättävänä eli
menä ehdotetaan lakkautettavaksi. Tullihalli
tukselle on kuitenkin muualla laissa säädetty 
huomattavan paljon lainkäyttötehtäviä, erityi
sesti muutoksenhakuasioita. Oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi näiden asioiden käsittelyssä eh
dotetaan, että tullihallituksessa toimisi erityi
nen tullilautakunta, joka ratkaisisi tullihalli
tukselle kuuluvat valitusasiat ja myös ennakko
tietoa koskevat hakemusasiat. Lautakunnan 
kokoonpanosta ja asioiden käsittelystä lauta
kunnassa säädettäisiin asetuksella. Lautakun
nan puheenjohtajana toimisi asetuksen mu
kaan tullilaitoksen pääjohtaja ja muina jäseni
nä ne tullihallituksen osastojen päälliköt, joi
den viran kelpoisuusehtona on ensisijaisesti 
oikeustieteen kandidaatin tutkinto; pääjohtaja 
voisi lisäksi määrätä lautakuntaan tarpeen mu
kaan enintään kaksi asiantuntijajäsentä. 

5 §. Tulliverolain 27 §:ssä säädetään tullihal
lituksen yhteydessä toimivasta tulliasiain neu
vottelukunnasta. Vaikka neuvottelukunta kä-

sittelee tulliverotusasioita, sillä on muitakin 
tullipolitiikkaan liittyviä tehtäviä. Kun kysy
mys on toimielintä ja sen yleistä toimivaltaa 
koskevista organisaatiosäännöksistä, ne ehdo
tetaan siirrettäviksi verolaista hallintosäädök
siin siten, että neuvottelukunnan tehtävistä 
säädettäisiin laissa, mutta sen asettamisesta ja 
kokoonpanosta asetuksessa. Näin tilanne olisi 
yhdenmukainen johtokuntaa ja tullilautakun
taa koskevien säännösten kanssa. 

2. Tarkemmat säännökset 

Ehdotettavan lain nojalla annettaisiin myös 
uusi asetus tullilaitoksesta. Asetusluonnos on 
tämän esityksen liitteenä. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä maaliskuuta 1991. 

Siirrettäessä tulliasiain neuvottelukuntaa 
koskevat säännökset tulliverolaista tullilaitok
sesta annettaviin säädöksiin niiden sisältöön ei 
ole tarkoitus tehdä oleellisia muutoksia. Kun 
neuvottelukunta joudutaan asettamaan seuraa
van kerran vuoden 1991 alusta alkavaksi toimi
kaudeksi, ei ole tarkoituksenmukaista asettaa 
sitä uudestaan tämän lain tullessa voimaan. 
Sen vuoksi ehdotetaan voimaantulosäännök
sessä säädettäväksi, että tulliverolain nojalla 
asetettu neuvottelukunta voi toimia myös tässä 
laissa tarkoitettuna neuvottelukuntana toimi
kautensa loppuun saakka. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tullilaitoksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tullitoimintaa varten on valtiovarainministe

riön alainen tullilaitos, jossa on tullihallitus 
sekä sen alaisina tullilaboratorio ja tullipiirejä. 

2 § 
Tullilaitos vastaa maahan tuotavien ja maas

ta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen 
tullivalvonnasta ja muista tullitoimenpiteistä 
sekä tulli- ja valmisteverotuksesta sen mukaan 
kuin niistä erikseen säädetään. 

Laitos huolehtii toimialaansa liittyvästä tilas
toinnista ja muusta ulkomaankaupan palvelu
toiminnasta sekä suorittaa muut laitokselle so
veltuvat tehtävät, jotka sille asetuksella tai 
valtioneuvoston päätöksellä annetaan. 

Valtiovarainministeriö voi asettaa laitokselle 
erityisiä tulos- ja kehittämistavoitteita sekä an
taa sille selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suun
nittelutehtäviä. 

3 § 
Tullihallituksessa on johtokunta, jonka teh

tävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta sääde
tään asetuksella. 

4§ 
Tullihallituksen käsiteltäviksi säädetyt vali

tusasiat ja ennakkotietoa koskevat hakemukset 
ratkaisee tullihallituksessa oleva tullilautakun
ta. 

Lautakunnan kokoonpanosta säädetään ase
tuksella. 

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1990 

5 § 
Tullihallituksen yhteydessä on tulliasiain 

neuvottelukunta. Sen tehtävänä on antaa val
tiovarainministeriön pyynnöstä lausuntoja sekä 
tehdä esityksiä tulliverolakeihin tehtävistä 
muutoksista ja tullipolitiikkaan liittyvistä kysy
myksistä sekä seurata ja valmistavasti käsitellä 
markkinahäiriö- ja polkumyyntiasioita. 

Neuvottelukunnan asettamisesta ja kokoon
panosta säädetään asetuksella. 

6 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

7 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 199 . 
Tällä lailla kumotaan tullihallinnosta 8 päi

vänä maaliskuuta 1974 annettu laki (213174) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

8 § 
Tämän lain tai sen nojalla annettujen sään

nösten estämättä tulliverolain (575178) 27 §:n 
nojalla asetettu tulliasiain neuvottelukunta voi 
toimia tämän lain 5 §:ssä tarkoitettuna neuvot
telukuntana nykyisen toimikautensa loppuun. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Asetusluonnos Liite 

Asetus 
tullilaitoksesta 

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esitte-
lystä säädetään tullilaitoksesta päivänä kuuta 199 annetun lain ( 1 ) nojalla: 

Yleissäännös 

1 § 
Tullilaitoksessa on keskushallintoa varten 

tullihallitus sekä sen alaisina tullilaboratorio ja 
aluehallintoa varten tullipiirejä. 

Tullihallitus 

2 § 
Tullihallituksessa on johtokunta sekä tulli

lautakunta. 
Tullihallituksessa on, sen mukaan kuin työ

järjestyksessä määrätään, hallinnosta vastaava 
osasto, tarkastus- ja valvontatoimesta vastaava 
osasto ja verotuksesta vastaava osasto sekä 
muita osastoja ja yksikköjä, jotka vastaavat 
tullirikosten ehkäisemistä ja esitutkintaa, lai
toksen toimialaan kuuluvia ja sille määrättyjä 
kansainvälisiä tehtäviä, ulkomaankaupan sekä 
tulli- ja valmisteverotuksen tilastointia ja muu
ta toimialaan kuuluvaa palvelutoimintaa kos
kevista asioista sekä valitus- ja hakemusasioi
den valmistelusta. 

3 § 
Johtokunnan asettaa valtioneuvosto kolmek

si vuodeksi kerrallaan. 
Johtokuntaan kuuluu tullilaitoksen pääjoh

taja puheenjohtajana, varapuheenjohtaja sekä 
enintään neljä muuta jäsentä, joista yksi edus
taa laitoksen henkilöstöä. Pääjohtajan ollessa 
estyneenä hänen sijaisensa toimii johtokunnan 
jäsenenä. 

Valtiovarainministeriö vahvistaa johtokun
nan jäsenten palkkiot. 

4§ 
Johtokunnan tehtävänä on: 
1) päättää tullilaitoksen toimintalinjoista ja 

merkittävistä kehittämishankkeista ottaen huo-

mioon valtiovarainministeriön laitokselle aset
tamat tavoitteet; 

2) päättää laitoksen tulo- ja menoarvioehdo
tuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmas
ta: 

3) seurata laitokselle asetettujen tavoitteiden 
toteuttamista; 

4) päättää tullihallituksen toimivaltaan kuu
luvien yleisten määräysten ja ohjeiden antami
sesta; 

5) päättää tullihallituksen määräysvaltaan 
kuuluvista tullitoimipaikoista; 

6) antaa lausunto tullineuvoksen nimitysasi
assa sekä nimittää laboratorionjohtaja ja tulli
johtajat; sekä 

7) käsitellä muita laitoksen kannalta merkit
täviä asioita, jotka pääjohtaja saattaa sen käsi
teltäviksi. 

5 § 
Tullilautakunnassa on puheenjohtajana pää

johtaja ja muina pysyvinä jäseninä hallinnosta, 
tarkastus- ja valvontatoimesta sekä verotukses
ta vastaavien tullihallituksen osastojen päälli
köt, joista ensiksi mainittu toimii varapuheen
johtajana. Jäsenen sijainen ei ole lautakunnan 
jäsen. 

Pääjohtaja voi lisäksi määrätä lautakunnan 
jäseneksi kerrallaan enintään kaksi muuta tulli
hallituksen johtavaa virkamiestä, jos hän kat
soo joidenkin asioiden käsittelyssä vaadittavan 
erityisasiantuntemusta. 

6 § 
Tullihallituksen yhteydessä olevan tulliasiain 

neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto kol
meksi vuodeksi kerrallaan. Siinä on puheen
johtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 12 
muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökoh
tainen varajäsen. Jäsenet edustavat viranomai
sia, elinkeinoelämää, ammattiyhdistysliikettä 
ja kuluttajia. 
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Neuvottelukuntaan sovelletaan, mitä valtion 
komiteoista on määrätty, jollei valtioneuvosto 
toisin määrää. 

Tullilaboratorio 

7 § 
Tullilaboratorion toimialueena on koko 

maa. 
Laboratorio huolehtii tavaroiden viennin ja 

tuonnin valvontaan ja verotukseen sekä val
misteverotukseen liittyvästä ja muusta tullilai
toksen tai tullilaboratorion tehtäväksi sääde
tystä tai määrätystä tutkimuksesta. 

Laboratorio ratkaisee laboratoriotutkimusta 
edellyttävät elintarvike- ja kulutustavaraval
vontaa koskevat asiat. 

Aluehallinto 

8 § 
Tullilaitoksen tehtävien alueellista hoitamis

ta varten maa on jaettu tullipiireihin, joita 
kutakin johtaa piiritullikamari. Tullipiirissä 
voi olla lisäksi tullikamareita ja muita tullitoi
mipaikkoja. 

Tullipiiri huolehtii tullitehtävistä alueellaan 
laitoksen toimintaperiaatteiden sekä piirille 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Valtioneuvosto päättää tullipiirien lukumää
rästä ja rajoista sekä rajatullitoimipaikoista. 
Muista tullitoimipaikoista määrää tullihallitus. 
Laitoksen työjärjestyksessä voidaan määrätä 
tullipiirin tehtävien suorittamisesta toisen piirin 
alueella. 

Henkilöstö ja sen tehtävät 

9 § 
Tullilaitosta johtaa ja sen toiminnasta vastaa 

pääjohtaja. Hän huolehtii myös johtokunnan 
päätösten toimeenpanosta. 

Tullihallituksen osaston päällikkönä on tulli
neuvos. Laitoksessa voi olla myös muita tulli
neuvoksia, joiden tehtävistä määrää pääjohta
ja. 

10 § 
Tullilaboratorion päällikkönä on laboratori

onjohtaja. Jos hänellä on dosentin pätevyys, 
hänellä on professorin arvonimi. 

Tullipiirin päällikkönä on pääjohtajan mää-

räämä tullineuvos tai tullijohtaja ja tämän 
sijaisena pääjohtajan määräämä muu tullijoh
taja tai apulaisjohtaja. 

Tullilaitoksessa on myös muuta virka- tai 
työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa. 

II § 
Hallinnosta, tarkastus- ja valvontatoimesta 

sekä verotuksesta vastaavien tullihallituksen 
osastojen päällikköjen ja tullilaboratorion 
päällikön tehtäviä hoitamaan määrätään tulli
neuvos tai laboratorionjohtaja virkaan nimitet
täessä. Muut tullilaitoksen virat sijoittaa lai
toksen eri yksikköihin pääjohtaja. 

Tullihallituksessa ja tullipiireissä on tulliasia
mies, jotka pääjohtaja määrää tullilaitoksen 
virkamiehistä. 

12 § 
Lukuun ottamatta hallinnosta, tarkastus- ja 

valvontatoimesta sekä verotuksesta vastaavien 
osastojen päälliköiden tehtäviä tullihallituk
seen sijoitettuihin virkoihin kuuluvien tehtä
vien hoitamisesta päättää pääjohtaja, ottaen 
huomioon, mitä 9 §:n 2 momentissa, IO §:n 2 
momentissa ja II §:n 2 momentissa säädetään. 
Tullilaboratorioon sijoitettujen virkojen osalta 
tehtävistä määrää laboratorionjohtaja ja tulli
piiriin sijoitettujen virkojen osalta piirin pääl
likkö. Mainittujen yksikköjen työjärjestyksessä 
päätösvalta voidaan antaa myös muulle virka
miehelle. 

Laitoksen virkamies on pääjohtajan mää
räyksestä velvollinen suorittamaan sellaisiakin 
tehtäviä, jotka eivät kuulu siihen yksikköön, 
johon hänen virkansa on sijoitettu. 

I3 § 
Tullineuvokset, laboratorionjohtaja ja tulli

johtajat avustavat pääjohtajaa laitoksen johta
misessa. Johtotehtävissä olevat vastaavat joh
dettavakseen kuuluvan toiminnan tulokselli
suudesta ja kehittämisestä. 

Asioiden ratkaiseminen 

I4 § 
Tullihallitukselle kuuluvat asiat ratkaisee: 
I) johtokunta; 
2) tullilautakunta; 
3) pääjohtaja; tai 
4) virkamies, jolle ratkaisuvalta on työjärjes

tyksessä annettu. 
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Pääjohtaja ratkaisee asiat, joita ei ratkaista 
johtokunnassa tai tullilautakunnassa tai joita 
ei ole työjärjestyksessä siirretty muun virka
miehen ratkaistaviksi. 

Tullilaboratoriolie kuuluvat asiat ratkaisee 
laboratorionjohtaja ja piiritullikamarille kuu
luvat asiat tullipiirin päällikkö, jollei päätös
valtaa ole siirretty mainittujen yksikköjen työ
järjestyksessä muulle virkamiehelle. 

15 § 
Johtokunnan käsiteltäviksi kuuluvat asiat 

ratkaistaan esittelystä. Muusta käsittelymenet
telystä päätetään johtokunnassa. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen ko
kouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapu
heenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsen
tä. 

Asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa 
äänestämällä. Johtokunnan päätökseksi tulee 
tällöin se mielipide, jota enemmistö on kannat
tanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, 
johon puheenjohtaja on yhtynyt. 

16 § 
Tullilautakunta on päätösvaltainen, kun sen 

kokouksessa on läsnä puheenjohtaja ja vähin
tään kaksi muuta jäsentä, joista ainakin yksi 
on pysyvä jäsen. 

Lautakunnassa asiat ratkaistaan esittelystä. 

Virkojen kelpoisuusvaatimukset 

17 § 
Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena tullilaitok

sen virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota 
viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. 

Lisäksi vaaditaan: 
1) pääjohtajalta soveltuva ylempi korkea

koulututkinto, johtamistaitoa sekä hallinnon 
ja talouselämän tuntemusta; 

2) tullihallituksen hallinnosta, tarkastus- ja 
valvontatoimesta sekä verotuksesta vastaavien 
osastojen päälliköiltä oikeustieteen kandidaa
tin tutkinto tai muu soveltuva ylempi korkea
koulututkinto; 

3) muulta tullineuvokselta, laboratorionjoh
tajalta ja tullijohtajalta soveltuva ylempi kor
keakoulututkinto; 

4) apulaisjohtajalta soveltuva korkeakou
lututkinto. 

Tullineuvokselta, laboratorionjohtajalta ja 
tullijohtajalta vaaditaan myös johtamistaitoa 
ja perehtyneisyyttä alaan kuuluviin tehtäviin. 

Virkojen täyttäminen ja muun 
henkilöstön ottaminen 

18 § 
Pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti 

valtioneuvoston esityksestä. Virka täytetään 
haettavaksi julistamatta. 

Tullineuvoksen nimittää valtioneuvosto joh
tokunnan annettua asiasta lausuntonsa. 

19 § 
Laboratorionjohtajan ja tullijohtajan nimit

tää johtokunta. 
Tullihallitukseen sijoitettuihin muihin virkoi

hin nimittää pääjohtaja, tullilaboratorioon si
joitettuihin virkoihin laboratorionjohtaja ja 
tullipiireihin sijoitettuihin virkoihin piirin pääl
likkö, jollei päätösvaltaa ole mainittujen yksik
köjen työjärjestyksessä siirretty muulle virka
miehelle. Apulaisjohtajan nimittää kuitenkin 
pääjohtaja. 

20 § 
Tilapäisen virkamiehen ottaa se, joka nimit

tää vastaavan vakinaisen virkamiehen, jollei 
työjärjestyksessä ole toisin määrätty. 

Työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa tulli
hallitukseen pääjohtaja, tullipiiriin piirin pääl
likkö ja tullilaboratorioon laboratorionjohtaja, 
jollei työjärjestyksessä ole toisin määrätty. 

Virkavapaus, virkaatoimittavat 
virkamiehet ja sijaiset 

21 § 
Virkavapauden myöntämisestä tullilaitoksen 

virkamiehelle, viran hoitamisen järjestämisestä 
virkavapauden aikana sekä viran väliaikaisesta 
hoitamisesta on voimassa, mitä valtion virka
mieslaissa (755/86) tai sen nojalla säädetään. 

22 § 
Valtiovarainministeriö määrää pääjohtajan 

sijaiseksi tullineuvoksen. Pääjohtajan esityk
sestä ministeriö voi määrätä hänelle muitakin 
sijaisia. 

Tullineuvoksen sijaisen määrää pääjohtaja. 
Tullilaboratorion ja tullipiirin päällikön sijai
sen pääjohtaja määrää asianomaisen päällikön 
esityksestä. 

Erinäisiä säännöksiä 

23 § 
Pääjohtajaa ja tullineuvosta syytetään virka

rikoksesta Helsingin hovioikeudessa. 
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24 § 
Tullihallitus kantaa ja vastaa valtion puoles

ta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa 
valtion etua ja oikeutta kaikissa tullilaitosta 
koskevissa asioissa. 

Tullihallituksen hallinnosta vastaavan osas
ton päälliköllä on oikeus joko itse tai valtuut
tamansa asiamiehen kautta tuomioistuimissa, 
muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä ja 
toimituksissa valvoa tullilaitosta koskevissa 
asioissa valtion etua ja oikeutta sekä edustaa 
niissä laitosta. 

Tullipiirin päällikkö tai piirin päätoiminen 
tulliasiamies on oikeutettu edustamaan valtiota 
tullipiiriä koskevissa asioissa, joissa tullihalli
tuksen edustaja ei esiinny. 

25 § 
Pääjohtaja antaa tarkemmat määräykset tul

lilaitoksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon 

järjestämisestä työjärjestyksessä. Pääjohtaja 
voi myös vahvistaa erityistä asiaa tai tehtävää 
koskevia sisäisiä ohjesääntöjä. 

Tullipiirin päällikkö ja laboratorionjohtaja 
antavat johtamansa yksikön työjärjestyksen. 

Voimaantulo 

26 § 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä 

kuuta 199 . 
Asetuksen 17 §:n 2 momentin 3 kohdan 

estämättä kelpoinen tullijohtajan virkaan on 
myös ennen asetuksen voimaantuloa virkaansa 
nimitetty tullihallituksen toimistopäällikkö, jo
ka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulutut
kintoa. 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 


