
1994 vp - HE 257 

Hallituksen esitys Eduskunnalle tullilaiksi ja laiksi tullilaitok
sesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Euroo
pan unionin (EU) jäsenyystilanteessa sovellet
tavaksi tarkoitettu uusi kansallinen tullilaki 
sekä laki tullilaitoksesta annetun lain muutta
misesta. Tullilaki täydentäisi välittömästi sovel
lettavaa Euroopan yhteisön tullilainsäädäntöä, 
joka koskee pääasiassa vain varsinaista tullitoi
mintaa sekä tullin määräytymistä ja kantoa. 
Tämän vuoksi kansallinen tullilaki sisältäisi 
muun muassa viranomaisten toimivaltuuksia, 
tullivalvontaa, tullilaitoksen henkilörekisterei
tä, tietojen salassapitoa ja luovuttamista sekä 
saantia, eräitä hallinnollisia menettelyjä sekä 
seuraamuksia, muutoksenhakua samoin kuin 
tullirikoksia ja niiden tutkintaa koskevat sään
nökset. 

341283T 

Tullilaitoksesta annetun lain muutokset joh
tuisivat myös ED-jäsenyydestä ja ne koskisivat 
tulliviranomaisten tilastointitehtäviä sekä tulli
asiain neuvottelukunnan lakkauttamista. 

Samalla uudella tullilailla kumottaisiin ny
kyinen tullilainsäädäntö kokonaisuudessaan eli 
tulli- ja tulliverolaki, tullausarvolaki, tullitarif
filaki, kehitysmaatavaroiden etuuksia koskeva 
laki, alkuperäsääntöjen muuttamismenettelyä 
koskeva laki sekä vaatteiden tullitonta tuontia 
koskeva laki. 

Ehdotetut lait liittyvät Suomen jäsenyyteen 
Euroopan unionissa ja ne on tarkoitettu tule
maan voimaan samanaikaisesti jäsenyyden 
kanssa. 
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YLEISPERVSTELUT 

1. Johdanto 

Maailmanlaajuisten ja alueellisten vapaa
kauppa- ja muiden sopimusten osapuolina val
tiot ovat sitoutuneet rajoittamaan kauppapo
liittista, myös ulkomaankaupan verotusta kos
kevaa toimivaltaansa. Merkittävin näistä sopi
muksista on GATT, tullitariffeja ja kauppaa 
koskeva yleissopimus. Sen jäsenvaltiot, erityi
sesti läntiset teollisuusmaat, ovat viime vuosi
kymmenien aikana alentaneet tullejaan murto
osaan sodan jälkeen vallinneesta tasosta ja 
sitoutuneet olemaan nostamatta niitä. Lisäksi 
Euroopan maiden välinen kauppa on lähes 
kokonaan erilaisten vapaakauppajärjestelyjen 
piirissä; tullit on poistettu tai ovat poistumassa 
kaikilta teollisuustuotteilta, ja myös maatalous
tuotteiden kauppa on osittain vapautettu. So
pimukset ovat laajentuneet kattamaan paitsi 
tullit ja muut vastaavat verot ja maksut, myös 
useimmat muut kaupan esteet, kuten tavaroi
den määriä, maksuja ja valuuttaa koskevat 
rajoitukset, jopa valtiontukien ja julkisten han
kintojen kilpailua vääristävät vaikutukset. 

Suomi on ollut GA TTin jäsen 1950-luvun 
lopulta. Lisäksi se on 1960-luvun alusta lähtien 
osallistunut jatkuvasti laajeneviin Euroopan 
vapaakauppajärjestelyihin, ensin liittymällä 
EFT Aan, Euroopan vapaakauppa-alueeseen ja 
tekemällä vastaavan sisältöisen vapaakauppa
sopimuksen Euroopan talousyhteisön kanssa 
1970-luvun alussa. EFT An piirissä neuvoteltiin 
1990-luvun alussa järjestön jäsenmaiden ja itäi
sen Keski-Euroopan maiden väliset vapaa
kauppasopimukset, jotka korvaavat myös Suo
men kahdenväliset, 1970-luvulla tehdyt niin 
sanotut KEVSOS-sopimukset näiden maiden 
kanssa. Viimeisimmät kahdenväliset sopimuk
set Suomi on solminut jälleen itsenäistyneiden 
Baltian maiden kanssa. 

Euroopan vapaakaupan ytimenä voidaan pi
tää vuonna 1957 perustettua Euroopan talous
yhteisöä, joka antoi myös sen ulkopuolelle 
jääneille Länsi-Euroopan maille sysäyksen EF
T An perustamiseen. Talousyhteisön päämäärä
nä on alun perin ollut vapaakauppaa pitem
mälle menevä taloudellinen integraatio. Yhteisö 
on ensiksikin tulliliitto, joka merkitsee paitsi 
sisäistä vapaakauppaa, myös ainakin määrä
tynasteista yhteistä kauppapolitiikkaa, kuten 
yhteisiä tulleja ulkopuolisia maita kohtaan. 
Vasta yhteisen sisämarkkinajärjestelmän to-

teuttaminen vuoden 1993 alusta pakotti kuiten
kin yhtenäistämään tulli- ja muun ulkomaan
kauppajärjestelmän käytännöllisesti katsoen 
kaikilta osin. Siihen saakka jäsenvaltioiden 
muun välillisen verotuksen, lähinnä arvonlisä
ja valmisteverotuksen, järjestelmät olivat toisis
taan erillisiä. Niiden edellyttämät toimenpiteet, 
viennin vapauttaminen verosta ja vastaavasti 
tuonnin verottaminen, suoritettiin jäsenvaltioi
den välisillä rajoilla tulla usta vastaavin mene
telmin. Yhteisön sisäiset verotusrajat olivat 
jäljellä yhteisistä tulleista ja sisäisestä tullitto
muudesta huolimatta, ja myös toisistaan poik
keavia kansallisia rajoituksia ja tullimenettelyjä 
voitiin käytännössä ylläpitää. 

Sisämarkkinoiden lähtökohtana on muun 
muassa tavaroiden täysin vapaa liikkuvuus 
alueella. Vaikka välillistä verotusta ei ole täy
dellisesti yhtenäistetty, arvonlisäveron ja mer
kittävimpien valmisteverojen keskeiset, aineel
liset ja menettelysäännökset on yhdenmukais
tettu, harmonoitu siten, että jäsenvaltioiden 
välisen kaupan verotus on voitu siirtää rajalta 
valtion sisäisen verotuksen yhteyteen. Verotus-, 
valvonta- ja tarkastustoimenpiteet rajalla ovat
kin lähtökohtaisesti kiellettyjä. Tavaroiden va
paa sisäinen liikkuvuus edellyttää toisaalta 
ulkoisen tuonnin ja viennin yhtenäistä kohtelua 
kaikkien jäsenvaltioiden ulkorajoilla. 

Kauppapolitiikka kuuluu yhteisön yksin
omaiseen toimivaltaan, johon jäsenmaat voivat 
vaikuttaa vain yhteisön toimielinten kautta. 
Tärkeimmät päätökset tekee neuvosto määrä
enemmistöllä. Yhteisön keskeisiä kauppapoliit
tisia välineitä ovat tullipolitiikka ja -lainsää
däntö. Tulliliiton toteutumisesta lähtien yhteisö 
on soveltanut yhteistä tullitariffia tavaroiden 
ulkopuoliseen tuontiin. Sisämarkkinoihin siir
ryttäessä luovuttiin suurimmaksi osaksi muis
takin jäljellä olleista kansallisista järjestelyistä, 
kuten maakohtaisista tuontikiintiöisiä ja muis
ta ulkomaankauppaa koskevista rajoituksista 
ja määräyksistä. Vuosien 1993 ja 1994 alusta 
saatettiin voimaan kaikkia jäsenmaita välittö
mästi sitovat yhteisösäädökset erilaisista tul
liselvitysmuodoista, tullimenettelyistä, tavaroi
den alkuperästä, tullausarvosta, tullivelasta yn
nä muusta. 

Tullia koskevat säädökset ovat asetuksia, 
joita jäsenvaltioiden on sovellettava sellaisi
naan, eikä niillä pääsääntöisesti ole lupaa 
säätää niiden kanssa päällekkäisiä kansallisia 



4 1994 vp -- IIE 257 

säännöksiä. Suomen liittyessä EU :n jäseneksi 
nämä säännökset syrjäyltävät siten vastaavat 
kansalliset säännöksemme. Eräiltä osin yhtei
sön tullisäädöksetkin sallivat, osin jopa edellyt
tävätkin täydentäviä kansallisia säännöksiä. 
Yhteisösäännöstön tarkoituksena on varmistaa 
tuonnin ja viennin yhtenäinen tulli- ja muu 
kauppapoliittinen kohtelu. Toimeenpano jää 
edelleen kansallisten viranomaisten tehtäväksi, 
ja menettelytkin yhtenäistetään vain siltä osin 
kuin on välttämätöntä mainitun tarkoituksen 
saavuttamiseksi. 

Edellä selostettujen kauppapoliittisten järjes
telyjen ja tullilainsäädännön toimeenpano kuu
luu yksinomaan tai suurelta osin tullilaitoksen 
toimivaltaan. Niissä tapahtuvat muutokset vai
kuttavat siten välittömästi laitoksen tehtävien 
sisältöön tulliviranomaisten toimivallan säänte
lyssä. Unioniin liittymisellä on näin ollen vä
littömien vaikutusten ohella huomattavia välil
lisiä vaikutuksia Suomen tullilainsäädäntöön. 

2. Nykytila 

2.1. Suomen lainsäädäntö 

Tullitariffit määrätään tullitariffilaissa 
(660/87). Tullilaki (573/78) ja -asetus (576178) 
sisältävät pääasiasiassa säännöksiä maahan
tuonnin valvontaa ja verotusta koskevasta tul
lausmenettelystä sekä tulliviranomaisen toimi
vallasta tullivalvonnassa ja -rikostutkinnassa. 
Tulliverolaki (575/78) ja -asetus (576/78) sisäl
tävät pääasiassa aineellisia säännöksiä tullin 
määräämisen perusteista, tullittomuuksista ja 
väliaikaisesta maahantuonnista. Tullin määrää
misen perusteena oleva tuontitavaran tullaus
arvo määritetään tullausarvolain (906/80) mu
kaisesti. Tullihallintoa ja muun muassa tullivi
ranomaisten tehtäviä ja yleistä toimivaltaa kos
kevat säännökset ovat tullilaitoksesta annetus
sa laissa (228191) ja sen nojalla annetussa 
asetuksessa (371/91 ). 

Kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden 
tulli- ja tuontimaksuetuuksista on annettu laki 
(973/71) ja asetus (623/93). Säädösten perustee
na on UNCT ADin piirissä syntynyt järjestelmä 
yksipuolisesti myönnettävistä etuuksista. Suo
mi myöntää kehitysmaa-alkuperää oleville ta
varoille etuuksia vain tulleista. Vaatteiden tul
littomasta maahantuonnista eräissä tapauksissa 
on annettu laki (47/92), jonka mukaan vaate
teollisuuden on mahdollista tuoda alihankinta-

työnä ulkomailla valmistettuja vaatteita tullit
ta. Laki vapaakauppasopimuksissa ja muissa 
tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperä
sääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin 
liittyvistä määräyksistä ( 460/93) antaa tullihal
litukselle tiettyä toimivaltaa. 

2.2. Yhteisön lainsäädäntö 

Euroopan yhteisön perustana on Rooman 
sopimuksen 9 artiklan mukaan tulliliitto, joka 
koskee kaikkea tavarakauppaa. Tulliliitolla on 
yhteinen, kaikkiin kolmansiin valtioihin sovel
lettava tullitariffi sekä muu yhteinen tullilain
säädäntö, joka korvaa pääosin jäsenvaltioiden 
tullilainsäädännön. Rooman sopimuksessa tul
leja koskevat keskeiset artiklat ovat 9--29. 

Yhteisön tullilainsäädännön perussäädöksiä 
ovat neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92 
yhteisön tullikoodeksista (koodeksi), komission 
asetus (ETY) N:o 2454/93 tietyistä tullikoodek
sin soveltamista koskevista säännöksistä (sovel
tamisasetus) siihen myöhemmin tehtyine muu
toksineen sekä neuvoston asetus (ETY) N:o 
918183 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomi
sesta (tullittomuusasetus) siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. Koodeksissa ja sovelta
misasetuksessa säädetään varsinaista tullitoi
mintaa koskevista menettelyistä, kuten tullisel
vitysmuodoista sekä tullin määräämisen perus
teista, kuten tavaran alkuperästä ja tullausar
vosta sekä tullivelasta. Tullittomuusasetuksessa 
säädetään niistä tapauksista, joissa tullittomuus 
myönnetään tullitariffista poiketen sekä vapaa
kauppa- ja muiden tullietuusjärjestelyjen lisäk
SI. 

Yhteisön tullinimikkeistä perustuu kansain
välisen tulliyhteistyöneuvoston vahvistamaan 
harmonoituun tavarankuvaus- ja koodausjär
jestelmään. Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja 
yhteisestä tullitariffista (yhdistetty nimikkeistä) 
annetun neuvoston asetuksen (ETY)N:o 
2658/87 perusteella annetaan komission asetus 
niin sanotusta yhtenäisnimikkeistöstä. Rooman 
sopimuksen 28 artiklan mukaan neuvosto voi 
komission ehdotuksesta päättää määräenem
mistöllä yksipuolisesta tullien muuttamisesta ja 
lakkauttamisesta sekä myöntää tullisuspensioi
ta tai tariffikiintiöitä. 

Kehitysmaiden yleisiä tullietuuksia koskeva 
niin sanottu GSP-järjestelmä koostuu useam
masta säädöksestä, jotka sisältävät myös maa
talousmaksusta myönnettäviä etuuksia. Yhtei-



1994 vp -- IIE 257 5 

sö ja sen jäsenvaltiot sekä 70 Afrikan, Karibian 
ja Tyynenmeren alueen valtiota ovat solmineet 
niin sanotun Lome -sopimuksen mainittujen 
alueiden taloudelliseksi tukemiseksi. Sopimus 
sisältää myös määräyksiä tullietuuksien myön
tämisestä. Lisäksi neuvoston asetuksilla myön
netään tullietuuksia eräille Etelä- ja Väli-Ame
rikan maille huumeiden vastaisen toiminnan 
tukemiseksi. 

Yhteinen kauppapolitiikka toteutetaan ta
pauskohtaisilla säädöksillä ja määräyksillä. Pe
rusmääräys on Maastrichtin sopimuksella 
muutettu Rooman sopimuksen 113 artikla, 
joka sisältää keskeiset periaatteet ja soveltamis
keinot sekä päätöksentekoa koskevat määräyk
set. Tullilaitoksen toimivaltaan kuuluvista 
kauppapoliittisista menettelyistä voidaan mai
nita esimerkiksi markkinahäiriöitä ja ulkoista 
jalostusta koskevat säädökset. Markkinahäi
riötilanteissa sovelletaan neuvoston asetusta 
(ETY) N:o 2423/88 suojautumisesta polku
myyntiehdoin tai tuen turvin muista kuin Eu
roopan talousyhteisön maista tulevaa polku
myyntiä vastaan. Neuvoston asetus (ETY) N:o 
636/82 taloudellisesti vaikuttavan ulkoisen ja
lostusmenettelyn soveltamisesta tiettyihin yhtei
söön jälleentuoluihin tekstiili- ja vaatetustuot
teisiin tietyissä kolmansissa maissa suoritetun 
valmistuksen tai käsittelyn jälkeen täydentää 
jalostusta koskevia koodeksin säännöksiä. 

Yhteisön toimivaltaan kuuluvasta tulliyhteis
työstä on annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 
1468/81 jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten 
keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden 
ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasi
oita koskevan lainsäädännön oikean soveltami
sen varmistamiseksi siihen myöhemmin tehtyi
ne muutoksineen. Yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaan kuuluvassa tullirikosvalvonnassa 
ja -tutkinnassa sääntelee jäsenvaltioiden väli
nen niin sanottu Napolin konventio vuodelta 
1967. Myös Maastrichtin sopimuksen K.l ar
tiklassa määrätään tulliasiain yhteistyöstä. 

Yhteisön säädöksiä on selostettu yksityis
kohtaisemmin hallituksen esityksessä Suomen 
liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopi
muksen eräiden määräysten hyväksymisestä 
(HE 135/1994 vp). 

2.3. Kansainvälisten sopimusjärjestelyjen vaiku
tuksista 

Keskeisin tulleja säätelevä kansainvälinen 

sopimus on GATT. Euroopan yhteisö organi
saationa sekä sen jäsenmaat ovat GA TTin 
sopimuspuolia; eräissä sopimuksissa, kuten tul
lausarvosopimuksessa yhteisö on sopimuspuoli, 
kun taas toisissa sopimuksissa ovat osapuolina 
lisäksi jäsenmaat. Muutokset Suomelle eivät 
olisi suuria, sillä se on lähes samojen sopimus
järjestelyjen osapuoli kuin yhteisökin. Suomi 
on liittynyt muun muassa tullausarvo- ja pol
kumyyntisopimuksiin (SopS 83/80 ja SopS 
19/80). 

GA TTin viimeisimmän neuvotteluvaiheen, 
niin sanotun Uruguayn kierroksen tuloksena 
tullitasoa alennetaan noin yhdellä kolmasosalla 
5--10 vuoden kuluessa sopimusjärjestelyn voi
maantulosta. Muut kierroksen neuvottelutu
lokset koskevat muun muassa kaupan teknisiä 
esteitä, tullausarvoa, polkumyyntiä, valtion tu
kea ja tasoitustulleja sekä turvalausekkeita. 
Tavoitteena on saada uudet sopimukset voi
maan vuonna 1995. 

Tullihallintojen kansainvälisessä yhteistyöeli
messä, tulliyhteistyöneuvostossa (Customs Co
operation Council CCC) on tehty muun muas
sa kansainvälinen yleissopimus tullimenetelmi
en yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistami
sesta (Kioto- konventio, SopS 6/78), harmonoi
tua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää 
koskeva yleissopimus (HS-konventio, SopS 
69/87) sekä väliaikaista maahantuontia koske
va yleissopimus (Jstanbul-konventio). YK:n 
piirissä on tehty TIR-tullitarkastusvihkoon 
merkittyjen tavaroiden kansainvälistä kuljetus
ta koskeva tulliyleissopimus (SopS 41/78) sekä 
tavaroiden rajatarkastusten yhdenmukaistamis
ta koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 
64/85). Tulliverotukseen liittyy myös tiede- ja 
kulttuuriaineiston tullitonta maahantuontia 
koskeva, niin sanotun UNESCO-sopimuksen 
pöytäkirja (SopS 33--34/87). Lukuun ottamat
ta Istanbul-konventiota, johon Suomi ei tois
taiseksi ole liittynyt, Suomi ja Euroopan yhtei
söt ovat mainittujen sopimusten osapuolia. 

Suomi ja Unionin jäsenmaat ovat myös 
solmineet keskenään ja muiden maiden kanssa 
CCC:n suositusten mukaisia tulliyhteistyösopi
muksia. Ne koskevat avunautoa tullivalvonta
ja tulliverotusasioissa, erityisesti niihin liittyväs
sä tietojenvaihdossa. Jäsenyys ei vaikuttaisi 
sopimusten voimassaoloon, mutta kuulumisella 
tulliliittoon olisi huomattava merkitys niiden 
soveltamisessa. 

Yhteisöllä ja sen jäsenvaltioilla on kauppaa 
ja muita alueita koskevia assosiaatiosopimuk-
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sia itäisen Keski-Euroopan maiden kanssa. 
Suomen niin sanotut KEVSOS-sopimukset se
kä EFTA-maiden vapaakauppasopimukset näi
den maiden kanssa vastaavat osittain sanottuja 
sopimuksia. Yhteisö on neuvotellut vapaa
kauppasopimukset myös Baltian maiden kans
sa ja ne tulevat jäsenyystilanteessa Suomen 
nykyisten vastaavien sopimusten tilalle. 

Jäsenyystilanteessa Suomi soveltaisi myös 
yhteisön tekstiilien ja vaatteiden viennin rajoit
tamista koskevia niin sanottuja monikuilu
sopimuksia (MF A), jotka ovat Suomen sovel
tamia sopimuksia huomattavasti laajemmat ja 
lukuisammat. 

Euroopan yhteisöjen sopimusjärjestelyjä ja 
niiden vaikutuksia Suomelle on selostettu laa
jasti Euroopan unioniin liittymistä koskevan 
sopimuksen perusteluissa. 

2.4. Nykytilan anriointi 

Tullilainsäädäntö on kansainvälisesti pitkälle 
yhdenmukaista. Tullien tasosta, tullittomuuk
sista, tullimenettelyistä ja tulliyhteistyöstä sekä 
muusta tullitointa koskevista asioista on sol
mittu lukuisia kansainvälisiä sekä monen- että 
kahdenkeskisiä sopimuksia. Lisäksi eri alojen 
sopimukset, esimerkiksi lentoliikennesopimuk
set, sisältävät usein tullivapauksia sekä tullime
nettelyjen, kuten väliaikaisen tuonnin yksinker
taistamista tarkoittavia määräyksiä. Suomi sa
moin kuin Euroopan yhteisöt tai sen jäsenmaat 
erikseen ovat hyväksyneet ja saattaneet voi
maan pääosan näistä sopimuksista sekä sopeut
taneet kansallisen lainsäädäntönsä vastaavasti. 
Toisin sanoen kansainvälinen kehitys on vai
kuttanut yhtenäistävästi eri maiden tullisää
döksiin. Esimerkiksi yhteisön tullikoodeksi, sen 
soveltamisasetus ja tullittomuusasetus vastaa
vat pääosin Suomen tulli-, tullivero- ja tul
lausarvolainsäädäntöä. Tämän vuoksi jäsenyys 
Euroopan unionissa ei tullilainsäädännön alu
eella toisi merkittäviä muutoksia Suomelle. 

3. Esityksen taYoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. TaYoitteet ja keinot niiden saaYuttamiseksi 

Liittyessään Euroopan unioniin Suomen on 
luovuttava kansallisesta tullipolitiikastaan ja 
mukauduttava yhteisön järjestelmään. Sään-

nökset, jotka ovat päällekkäisiä tai ristiriidassa 
yhteisölainsäädännön kanssa, on kumottava. 
Suomen tullitariffilain ohella tullilaki, tullive
rolaki ja tullausarvolaki sisältävät valtaosal
taan sen tullisäännösten alueen, jota myös 
yhteisön lainsäädäntö koskee. Tarkoituksen
mukaisinta on kumota nämä säädökset koko
naan. Korvaavat yhteisön tullisäännökset, jot
ka ovat suoraan sovellettavia, tulevat auto
maattisesti voimaan samanaikaisesti jäsenyy
den kanssa. 

Kuten edellä on todettu, yhteisön tullilain
säädäntökään ei ole täydellinen, vaikka kattaa
kin valtaosan aineellista tullioikeutta. Tullita
riffi kuuluu kokonaisuudessaan yhteisön toimi
valtaan. Tilastollisia ja muita vastaavia tarkoi
tuksia varten jäsenmaat voivat tosin täydentää 
yhteisön käyttötariffia (T ARIC) kansallisin li
säjaotteluin, jotka eivät kuitenkaan vaadi lain 
tasoista säätelyä. Useimmat toimivaltaa ja tul
livalvontaa sekä kaikki hallintoa ja tullirikok
sia samoin kuin suuri osa menettelyä koskevis
ta, välttämättämistäkin säännöksistä puuttuu 
yhteisölainsäädännöstä ja ne on näin ollen 
säädettävä kussakin jäsenmaassa erikseen. Suo
messa keskeiset organisatoriset ja hallinnolliset 
säännökset sisältyvät tullilaitoksesta annettuun 
lakiin ja asetukseen, jotka voidaan säilyttää 
voimassa vain muutamin jäsenyystilanteessa 
tarpeellisin muutoksin. Muut tarvittavat sään
nökset voidaan koota uuteen tullilakiin, joka 
koostuu pääasiallisesti nykyisen tullilain vas
taavista säännöksistä ja eräistä tullittomuus
säännöksistä. 

Tavoitteena on jäsenyystilanteessa hyvin ja 
joustavasti toimiva tullilainsäädäntö. Siihen py
ritään sisällyttämällä kansalliseen säännöstöön 
muun muassa riittävän laajat viranomaisten 
toimivaltuudet yleensä sekä muun muassa yh
tenäisen soveltamisen turvaamiseksi keskitettyä 
päätöksentekoa tarkoittavat valtuudet. Näitä 
valtuuksia olisi tarkoituksenmukaista antaa 
tullihallitukselle sekä merkittävissä asioissa val
tiovarainministeriölle. 

3.2. Keskeiset ehdotukset 

3.2.1. Tullilaki 

Yleiset ja toimivaltaa koskevat säännökset 

Kansallista tullilakia tarvitaan täydentämään 
yhteisön tullilainsäädäntöä. Jotta sisä- ja ulko-
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kaupan tilastotietojen ilmoittamisen laimin
lyönteihin voitaisiin puuttua hallinnollisin seu
raamuksin, tullilain soveltamisalue ulotettaisiin 
tältä osin myös tilastointiin, josta muutoin on 
yhteisösäännökset olemassa. Lisäksi tullilain
säädännön mukaisia toimivaltuuksia, joita se
lostetaan kohdassa 3.2.3, laajennettaisiin tarvit
tavilta osin myös sisäliikenteeseen. 

Tullilaissa käytettäisiin tullikoodeksin määri
telmiä ja muita yhteisölainsäädännön käsittei
tä. Lisäksi tarvitaan eräitä uusia määrittelyjä. 

Yhteisön tullilainsäädännön soveltamista ja 
toimeenpanoa tarkoittavaa toimivaltaa on koo
deksissa ja sen soveltamisasetuksessa useissa 
kohdin annettu nimenomaisesti tulliviranomai
selle. Tullittomuusasetuksessa käytetään termiä 
toimivaltainen viranomainen, jolla tarkoitetaan 
yleensä tulliviranomaista. Joissakin tapauksissa 
yhteisön tullilainsäädännössä mainitaan vain 
viranomainen, joka voi olla esimerkiksi minis
teriö tai valtioneuvosto. Joistakin asioista, jois
sa ratkaisuvalta on jätetty yleisesti jäsenvalti
olle, voidaan säätää myös lailla. 

Suomessa tulliviranomainen olisi edelleen 
tullilaitos, jonka sisäisen tehtäväjaon päättäisi 
tullihallitus. Muutoinkin yhdenmukaisen sovel
tamiskäytännön vuoksi on tarkoituksenmu
kaista keskittää yhteisön tullilainsäädännön 
menettelyjä koskeva päätösvalta tullihallituk
selle silloin, kun niistä ei ole muita riittäviä 
säännöksiä tai määräyksiä. Merkittävät asiat 
voisi kuitenkin ratkaista valtiovarainministeriö, 
joka päättäisi tarvittaessa myös muun tullia 
koskevan yhteisölainsäädännön soveltamisesta. 
Muun muassa Rooman sopimuksessa on eräitä 
tuontiin ja vientiin liittyviä tulleja koskevia 
määräyksiä, joiden mukaan jäsenmaat voivat 
tietyin edellytyksin poiketa sitovistakin yhteisö
säännöksistä. 

Eritvistä toimivaltaa annettaisiin tullihalli
tukselle myös tullittomuusasetuksen mukaisten 
poikkeusten ja eräiden alkuperäasioiden ratkai
semisessa sekä muuntokurssien vahvistamises
sa. Lisäksi tullihallitus antaisi luvan vapaa
alueen tai -varaston perustamiseen sekä liike
toiminnan harjoittamiseen siellä. Valtiovarain
ministeriö voisi kuitenkin ratkaista taloudelli
sesti tai muutoinkin merkityksellisen asian. 

Ehdotukset toimivallan jaosta ja delegoinnis
ta ovat hallinnon rationalisointia koskevien 
valtioneuvoston periaatepäätösten mukaisia. 
Niiden tavoitteena on siirtää ratkaisuvaltaa 
vähemmän merkittävissä asioissa valtioneuvos-

to- tai ministeriötasoa alemmaksi, muun muas
sa keskusvirastoille. 

Tullittomuudet 

Tapaukset, joissa yhteisön tullialueelle va
paaseen liikkeeseen luovuteltavat tavarat va
pautetaan erityisistä syistä tuontitulleista, on 
säännelty yhteisön tullittomuusasetuksessa. Sen 
mukaan eräissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat 
poiketa kansallisin säännöksin asetuksen sään
nöksistä tai yhteisösäännösten puuttuessa so
veltaa voimassa olevia kansallisia säännöksi
ään. Yhteisöllä ei tällä hetkellä ole esimerkiksi 
muonitustavaroiden tullittomuutta koskevia 
säännöksiä. Jäsenvaltiolla on lisäksi oikeus 
myöntää tullittomuus eräille tavaroille asetuk
sessa lueteltujen kansainvälisten sopimusten pe
rusteella. 

Ehdotettavat kansalliset säännökset koskisi
vai kolmannen maan ja Suomen välisessä 
ammattimaisessa liikenteessä olevan vesi- tai 
ilma-aluksen tavanomaiseen muonitukseen tar
koitettujen tavaroiden sekä poltto- ja voitelu
aineiden, diplomaattikäyttöön tuotavien tava
roiden, eräiden siviililentoliikenteessä käytettä
vien tavaroiden sekä Suomen ja kolmannen 
maan välisessä ammattimaisessa liikenteessä 
olevan kulkuneuvon henkilökunnan tuomisten 
tullittomuutta. Säännökset vastaisivat pääosin 
nykyisiä tulliverolain asianomaisia tullitto
muuksia. 

Tullittomuusasetuksen uudistaminen on val
misteilla. Koska uudistamisen tarkoituksena on 
lähinnä ajanmukaistaa vuonna 1983 annettu 
tullittomuusasetus, ehdotus uudeksi asetukseksi 
ei sisällä merkittäviä aineellisia muutoksia. 

Tullivalvonta 

Tulliliittoon kuuluvien valtioiden välisillä ra
joilla ei tavaroiden vapaan liikkuvuuden vuoksi 
ole rajamuodollisuuksia. Tulliliiton ulkorajoilla 
sen sijaan suoritetaan tullivalvontaa koko yh
teisön lukuun. Jos Suomi liittyy Euroopan 
unioniin, Suomen tullilaitoksen on valvottava 
Suomen kautta unionin jäsenvaltioihin suun
tautuvaa tavaraliikennettä. Kun kauttakulku
tavaraa ei toiseen jäsenvaltioon vietäessä enää 
alisteta vientikontrolliin, on valvonnan yhtei
sön ulkorajoilla oltava tehokasta. Myös kol
mansiin maihin tapahtuvan viennin valvonta 
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on tärkeää muun muassa vientikorvausten ja 
-palautusten vuoksi. 

Tullivalvonnan tehtävät eivät Euroopan 
unianiin liittymisen vuoksi muuttuisi. Valvon
tamenetelmiä tulisi kuitenkin muuttaa ja lisätä 
yhteistyötä varsinkin jäsenvaltioiden kanssa. 
Säännökset tietojen luovuttamisesta ulkomaille 
sekä massaluovutuksena tietojen saannin laa
jentaminen olisivat tällöin yhteistyön ja tulli
valvonnan tehostamiseksi tarpeen. Oikeutta 
suorittaa turvallisuustarkastus, joka olisi uusi 
toimivaltuus, on pidettävä tulliviranomaisten 
toimintaedellytysten ja turvallisuuden kannalta 
tärkeänä. 

Rooman sopimuksen 36 artiklan mukaisen, 
myös muista jäsenmaista tapahtuvan tuonnin 
kieltävän lainsäädännön noudattamista tulee 
vapaan liikkuvuuden periaatteesta huolimatta 
voida valvoa. Sisäliikenteen valvonta on järjes
tetty unionin jäsenmaiden lainsäädännöissä eri 
tavoin. Iso-Britannian lainsäädännössä kielle
tään rajoittamasta tai viivyttämästä sisäliiken
teessä olevien tavaroiden liikkumista; siellä 
tullitoimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos 
se on välttämätöntä. Saksan tullilainsäädän
nössä on lueteltu tilanteet, joissa sisäliikentees
sä olevaan tavaraan voidaan puuttua. Tanskan 
tullilaissa ei ole samanlaisia valtuuksia, mutta 
se sisältää useita määräyksiä siitä, miten val
vontatoimenpide suoritetaan sisäliikenteessä. 

Tullilakiin ei sisältyisi säännöksiä, jotka kos
kevat vain sisäliikennettä. Yleisiä tullilain toi
mivaltuuksia saisi kuitenkin käyttää myös sisä
liikenteen valvonnassa, mutta tavaroiden vapaa 
liikkuvuus tulisi ottaa huomioon. Vapaan liik
kuvuuden periaatteen loukkauksen tulisi aina 
olla perusteltavissa yhteisön lainsäädännön hy
väksymillä perusteilla. 

Tietojen vaihto, salassapito ja rekisteröinti 

Tietosuojaa koskevat 21-28 §:n säännökset 
muodostavat ehdotuksessa oman kokonaisuu
tensa. Henkilörekistereistä säädetään yleisesti 
henkilörekisterilaissa ( 4 71/87). Tämän lisäksi 
tullilaitoksen henkilörekistereiden perustami
sesta, niiden tietojen säilyttämisestä ja luovut
tamisesta sekä erityisestä, vihjetietoja sisältä
västä valvontatietorekisteristä säädettäisiin kui
tenkin tullilaissa. Nykyiset säännökset ovat 
pääosin tulliasetuksessa. 

Koodeksin 15 artiklan mukaan luottamuk
selliset ja luottamuksellisesti annetut tiedot on 

pidettävä salassa. Artikla sallii kuitenkin antaa 
tietoja voimassa olevien, erityisesti tietosuojaa 
koskevien säännösten mukaan. Liiketoimintaa 
koskevat tiedot tulisi ehdotetun 25 §:n mukaan 
pääsääntöisesti pitää salassa kuten nykyisinkin. 
Tullihallitus voisi luovuttaa tai määrätä tällai
sia tietoja annettavaksi viranomaiselle tai jul
kista tehtävää hoitavalle yhteisölle, jolla tehtä
vänsä hoitamiseksi tai muun painavan syyn 
vuoksi on tarve saada tieto. 

Tietojen massaluovutusta ja luovuttamista 
ulkomaille sekä tietojen saantia muiden viran
omaisten rekistereistä koskisivat 26-28 §:n 
varsin yksityiskohtaiset säännökset. Niissä 
määrättäisiin, mihin tarkoitukseen ja kenelle 
tietoja saa luovuttaa ja mitä tietoja tullilaitok
sella on oikeus saada. Vihjetietoja sisältävän 
valvontatietorekisterin tiedot olisi pidettävä sa
lassa. Niitä saisi kuitenkin luovuttaa rikosten 
ehkäisyä ja tutkintaa varten toimivaltaisille 
viranomaisille myös ulkomaille. Muun muassa 
unionin jäsenyydestä aiheutuvat toimintaympä
ristön muutokset edellyttävät mahdollisuutta 
tietojenvaihtoon. Oikeus saada tietoja on tar
peen esimerkiksi sisäliikenteen valvonnassa tar
kastusten oikein kohdistamista varten. 

Tullirikokset ja niiden tutkinta 

Säännökset perustuisivat pääosin voimassa 
olevaan tullilakiin. Yhteisön lainsäädäntö ei 
raJOita esitutkintaviranomaisen toimivaltaa, 
kun on syytä epäillä tullirikoksen tapahtuneen. 
Tullilaitos olisi edelleen, yhdessä poliisin ja 
rajavartioviranomaisten kanssa toimivaltainen 
tutkimaan kaikessa ulkomaankaupassa ja -lii
kenteessä tapahtuneiksi epäillyt tullirikokset 
siitä riippumatta, onko rikottu kansallista vai 
yhteisön lainsäädäntöä. Tullilaitos voisi tutkia 
yhteisön lainsäädännön saliimien kieltojen ja 
rajoitusten rikkomiset myös silloin, kun kysees
sä on tuonti yhteisön alueelta tai vienti sinne. 
Suomessa tapahtuva yhteisön lainsäädännön 
rikkominen johtaisi rikosoikeudellisiin toimen
piteisiin Suomessa ja seuraamukset määräytyi
sivät kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Muut ehdotukset 

Hallinnollisia menettelyjä ja seuraamuksia 
koskeva sääntely jää yhteisösäännösten puut
tuessa tai niiden ollessa hyvin yleisiä pääosin 
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kansallisten säännösten varaan. Tämän vuoksi 
tullilaissa säädettäisiin tullin maksamiseen, tul
linkorotukseen ja virhemaksuun, tavaran hävit
tämiseen ja valtiolle luovuttamiseen sekä tulli
huutokauppaan liittyvät täydentävät säännök
set. Lisäksi säädettäisiin koodeksin 245 artiklan 
edellyttämät säännökset muutoksenhakumenet
telyn täytäntöönpanosta. Säännökset vastaisi
vat eräitä käsitteellisiä korjauksia lukuun otta
matta pääosin nykyistä tullilainsäädäntöä. Li
säksi nykyisiä vastaavat säännökset lain kier
tämisestä ja arviotullauksesta ovat muuan mu
assa edelleen tarpeellisia. 

Siirtymävaiheen mahdollisten keinotteluta
pausten välttämiseksi on tarpeen säätää siitä, 
että tulli määrättäisiin kumotun lainsäädännön 
nojalla, jos tavaran tullaus on aloitettu tai olisi 
pitänyt aloittaa ennen uuden tullilainsäädän
nön voimaantuloa. Siirtymävaihetta varten 
Suomen ED-liittymissopimuksen liitteessä VI 
on määräykset siitä, missä tapauksissa voidaan 
poiketa koodeksin ja sen soveltamisasetuksen 
säännöksistä. Nämä määräykset, jotka liitty
missopimuksen osana vahvistetaan lailla, kos
kevat alkuperän selvitysmenettelyjä, eräitä va
rasto- ja tullimenettelylupia, tullien jälkikantoa, 
peruuttamista ja palauttamista sekä tullitulojen 
jakamista yhteisön ja Suomen kesken. 

3.2.2. Laki tullilaitoksesta annetun lain muutta
misesta 

Tullilaitoksen tilastointitehtäviä tarkennet
taisiin niin, että laitos huolehtisi ulkomaankau
pan tilastoinnista, joka jäsenyystilanteessa kä
sittäisi sekä Suomen ja kolmansien maiden että 
Suomen ja muiden jäsenvaltioiden välisen kau
pan tilastoinnin. 

Jäsenyystilanteessa Suomen olisi noudatetta
va yhteisön tullipolitiikkaa. Tällöin tulliasiain 
neuvottelukunnan pääasialliset asianomaiseen 
alueeseen liittyvät tehtävät lakkaavat ja jäljelle 
jäävät vähäiset tehtävät hoidettaisiin ED-asioi
den valmisteluorganisaatiossa. Tämän vuoksi 
neuvottelukunta lakkautettaisiin. 

4. Esityksen taloudelliset vaikutuk
set ja organisaatiovaikutukset 

Ehdotettu tullilaki koskee vain vähäiseltä 
osin aineellista tulliverotusta kuten tullitto
muuksia. Tullitulot yleensäkin menettävät mer-
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kityksensä Suomen valtiontaloudessa, koska ne 
tilitetään yhteisölle; vain 10 prosentin osuus jää 
kantopalkkiona jäsenvaltiolle samoin kuin tul
linkorotuksesta, virhemaksusta ja viivästysko
rosta kertyvät tulot. Lailla ei olisi myöskään 
s~nottavia henkilöstö- ja organisaatiovaikutuk
sJa. 

Tullilaitoksesta annetun lain muutoksilla ei 
myöskään olisi merkittäviä vaikutuksia. Tulli
asiain neuvottelukunnan jäljelle jäävät tehtävät 
siirtyvät ED-asioiden valmistelujaostoille. 

5. Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja aineisto 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriön 
6.4.1994 asettamassa tullilainsäädännön ED
työryhmässä, jossa ovat olleet ministeriön ja 
tullihallituksen edustajatTyötä on valvonut ja 
ohjannut valtiovarainministeriön 24.9.1993 
asettama EY -veroselvitysten johtoryhmä. Työs
sä on käytetty hyväksi lukuisia aiempia minis
teriön ja keskusviraston selvityksiä Euroopan 
yhteisöjen tulliverotusta ja muuta tullitointa 
koskevasta lainsäädännöstä ja käytännöstä. 
ED:n eräiden jäsenmaiden, lähinnä Tanskan, 
Saksan ja Englannin kansalliseen tullilainsää
däntöön on myös tutustuttu. Lisäksi on ver
tailtu Ruotsin vastaavaa valmisteluaineistoa. 
Hallituksen esitykset poliisilaiksi ja laiksi polii
sin henkilörekistereistä on otettu huomioon 
siltä osin kuin ne sisältävät tämän lain ehdo
tuksia vastaavia säännöksiä. 

5.2. Lausunnot 

Tullilakiehdotuksesta ja sen yksityiskohtai
sista perusteluista on saatu lausunnot ulkoasi
ainministeriöltä, oikeusministeriöltä, sisäasiain
ministeriöltä, puolustusministeriöltä, maa- ja 
metsätalousministeriöltä, liikenneministeriöltä, 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä, sosiaali- ja 
terveysministeriöltä, tullihallitukselta, Suomen 
Pankilta, Rahoitustarkastukselta sekä Kaupan 
Keskusliitolta, Suomen Huolintaliikkeiden lii
tolta ja Keskuskauppakamarilta. Lausuntojen 
johdosta on tehty eräitä muutoksia lakiehdo
tukseen. 
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6. Muita esitykseen 
seikkoja 

vaikuttavia eduskunnan käsiteltäviksi siten, että ehdotetut 
lait on saatettavissa voimaan samanaikaisesti 
ED-jäsenyyden kanssa. 

6.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Esitys liittyy hallituksen esitykseen Suomen 
liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopi
muksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 
Esitys laiksi eräistä väliaikaisista tulleista (HE 
195/94 vp) on annettu eduskunnalle 30.9.1994. 
Yhteisön direktiiveihin perustuva esitys laiksi, 
joka koskee muun ohella jäsenvaltioiden viran
omaisten välistä tullien perimiseen ja täytän
töönpanoon liittyvää virka-apua, annetaan 
erikseen. 

Lisäksi Suomen jäsenyyteen Euroopan 
unionissa liittyviin hallituksen esityksiin laiksi 
arvonlisäverolain muuttamisesta, valmistevero
tuslaiksi (HE 237/94 vp) ja autoverolaiksi 
sisältyy eräitä viittauksia ehdotettuun tullila
kiin. Mainitut esitykset on tarkoitus antaa 

6.2. Riippuvuus kansaim·älisistä sopimuksista ja 
velvoitteista 

Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan 
vain siinä tapauksessa, että Suomen Euroopan 
unioniin liittymissopimus tulee voimaan. Liit
tyessään unionin jäseneksi Suomi liittyy pää
sääntöisesti osapuoleksi myös Euroopan yhtei
söjen tulleja ja tullimenettelyjä koskeviin sopi
musjärjestelyihin ja irtautuu vastaavista kansal
lisista velvoitteistaan. Eräiden sanottuja alueita 
koskevien nykyisten valtiosopimusten voimas
saoloa voidaan kuitenkin komission luvalla 
jatkaa. Tällöin sopimusten määräyksiä, esimer
kiksi tullittomuuksia, sovellettaisiin varsinaisen 
tullilainsäädännön ohella. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1 Tullilaki 

Yleiset säännökset 

1 §. Ehdotettua kansallista tullilakia sovellet
taisiin yhteisön lainsäädännön lisäksi ja täyden
nyksenä tulliverotukseen, tullivalvontaan, ulko
ja sisäkaupan tilastointiin sekä tullirikostutkin
taan. Tulliverotus ja -valvonta olisi käsitettävä 
laajasti kaikkeen Suomen ja kolmansien mai
den väliseen kauppaan ja liikenteeseen liitty
väksi asianomaiseksi toiminnaksi. Yhteisölain
säädäntö säätelee jo pääosin tilastointia. Tulli
lakia sovellettaisiin vain eräisiin tilastotietojen 
antamisen laiminlyönteihin hallinnollisten seu
raamusten määräämiseksi. Tullirikostutkintaa 
koskeva lainsäädäntö olisi myös jäsenyystilan
teessa lähes yksinomaan kansallista. Lain 
2 §:ssä soveltamisalaa laajennettaisiin eräiltä 
osin sisäliikenteeseen. 

2 §. Pykälän perusteella tullilainsäädännön 
mukaisia toimivaltuuksia voitaisiin käyttää 
myös yhteisön tullialueella sisäisen liikenteen 
valvonnassa. Yhteisön lainsäädäntö takaa ta-

varoiden ja henkilöiden vapaan liikkumisen 
yhteisön alueella, joten vapaata liikkumista 
lähdettäessä Suomesta tai saavuttaessa Suo
meen ei saa estää, rajoittaa tai viivyttää. 
Tullitoimenpiteitä voitaisiin kuitenkin tietyissä 
tapauksissa tehdä myös sisäliikenteessä esimer
kiksi silloin, kun on saatu riittävän luotettava 
vihje tulliviranomaisen valvottaviksi kuuluvien 
säännösten rikkomisesta. 

Rooman sopimuksen 36 artiklan mukaan 
tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta koskevia 
kieltoja tai rajoituksia voidaan asettaa, kun ne 
ovat perusteltuja muun muassa julkisen moraa
lin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kan
nalta tai ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden 
tai elämän taikka kansallisten kulttuuriaartei
den sekä teollisen ja kaupallisen omaisuuden 
suojelemiseksi. Yhteisön lainsäädäntöä on har
monoitu näiltä osin pitkälti, mutta edelleen on 
mahdollista antaa tällaisia kansallisia kieltoja 
ja rajoituksia. Näitä tuontikieltoja tulee voida 
valvoa myös silloin, kun tavaraa tuodaan 
toisesta jäsenmaasta. 

3 §. Pykälän 1 momentti sisältää tässä laissa 
käytettyjen keskeisimpien käsitteiden määritel
mät. 
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Suomen tullialueen määritelmä säilyisi nykyi
sen tullilain 1 §:n mukaisena. Yhteisön tullialu
eelia tarkoitettaisiin koodeksin 3 artiklassa 
tarkoitettua aluetta, johon kuuluvat eräin poik
keuksin jäsenvaltioiden alueet. Yhteisön tulli
alueen ulkopuolisista alueista käytetään jo va
kiintuneesti käsitettä kolmas maa, minkä vuok
si sitä on ilmaisun yksinkertaistamiseksi perus
teltua käyttää myös ehdotetussa laissa. 

Tullitoimenpiteellä tarkoitettaisiin tullilaitok
sen toimivaltaan kuuluvaa virkatointa. Tulliri
kosten esitutkinta, joka ei ole hallintomenette
lyä ja jota koskisivat erilliset toimivaltasään
nökset, ei katsottaisi tullitoimenpiteeksi. 

Tullirikoksen määritelmä rajaisi tulliviran
omaisen toimivallan mainitussa kohdassa tar
koitettuihin rikoksiin. Määrittelyllä on merki
tystä lähinnä sille, mitä rikoksia tulliviranomai
set ovat toimivaltaisia selvittämään. 

Kansallisen tullilainsäädännön soveltamisen 
helpottamiseksi ja ristiriitaisuuksien välttämi
seksi pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
koodeksin 4 artiklan määritelmiä sovelletaan 1 
momentin määritelmien lisäksi. 

Viranomaisten toimivalta 

4 §. Pykälän 1 momentin mukaan yhteisön 
tullilainsäädännössä tarkoitettu tulliviranomai
nen tai toimivaltainen viranomainen, jota ter
miä käytetään tullittomuusasetuksessa, olisi 
Suomessa tullilaitos, jollei muuta säädetä. 
Muun muassa valtiovarainministeriölle säädet
täisiin eräissä asioissa toimivaltaa. Jäljempänä 
14 §:n perusteluissa on todettu eräille muille 
viranomaisille säädetystä tullitoimenpiteitä kos
kevasta toimivallasta. Lisäksi ehdotetaan, että 
tullihallitus vaituuletaan määräämään laitok
sen sisäisestä eli sen itsensä, tullilaboratorion ja 
piiritullikamareiden välisestä toimivallan jaos
ta. Näillä määrittely- ja valtuussäännöksillä 
vältetään lukuisat yksittäiset tullilakiin muu
toin tarvittavat toimivaltasäännökset, jotka liit
tyvät yhteisön tullilainsäädännön eri artikloi
hin. 

Lainkohdan 2 momentissa annettaisiin tulli
hallitukselle lisäksi oikeus tarvittaessa määrätä 
yhteisön tullilainsäädännön sellaisista menette
Iyistä, joita ei olisi säännelty riittävän yksityis
kohtaisesti mainitussa lainsäädännössä eikä 
muutoinkaan. Useissa tapauksissa menettelyta
voista, esimerkiksi tullien määrän kirjaamisesta 

tileihin tai niiden tiedoksiannosta, voidaan 
päättää kansallisesti tarkemmin tai koodeksissa 
säädetyissä rajoissa. 

Maahantuontia, maastavientiä ja tulleja kos
kevan yhteisön lainsäädännön soveltamisessa 
voidaan joutua ratkaisemaan sellaisia periaat
teellisia tai muutoin merkittäviä kysymyksiä tai 
ongelmia, jotka eivät kuulu keskusviraston 
tavanomaiseen toimivaltaan. Tällaiset yhteisön 
lainsäädännön soveltamiskysymykset voivat 
liittyä esimerkiksi Rooman sopimuksen 36 ar
tiklaan. Artiklan nojalla on mahdollista tietyis
sä tilanteissa (ks. 2 §:n perustelut) rajoittaa 
maahantuontia ja maastavientiä, kuitenkin 
niin, ettei rajoituksia käytetä mielivaltaisesti tai 
kaupan peiteltyinä esteinä. Näiden määräysten 
soveltaminen saattaa vaatia periaatepäätöksiä. 
Koska kaikista tapauksista ei myöskään ole 
tarpeen säätää lailla tai asetuksella, ehdotetaan, 
että valtiovarainministeriö voisi tällöin ottaa 
periaatteellisesti tai muutoinkin merkittävän 
tullia koskevan asian ratkaistavakseen. 

5 §. Tullittomuusasetuksessa tullittomuuden 
ehdoksi asetetuista määräajoista voidaan poi
keta asetuksen 3, 4, 6, 12, 14, 18, 19, 21, 33, 36 
ja 38 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa. Li
säksi asetuksen 10 artiklan nojalla toimivaltai
sella viranomaisella on oikeus myöntää tullit
tomuus eräille tavaroille yksityisen henkilön 
tuodessa ne henkilökohtaisina muuttotavaroi
naan yhteisön tullialueelle poikkeuksellisista 
poliittisista olosuhteista johtuen. Poikkeuslen 
myöntäminen on verrattavissa voimassa olevan 
tulliverolain 26 §:n huojennusmenettelyyn, jota 
vastaavaa yleistä huojennussäännöstä ei ole 
tullittomuusasetuksessa eikä muussa yhteisö
lainsäädännössä. 

Edellä luetellut tapaukset liittyvät pääsään
töisesti yksityisten henkilöiden maahan tuomi
en tavaroiden tullittomuuteen. Poikkeuksen 
myöntäminen kuuluu joko toimivaltaisen vi
ranomaisen harkintavaltaan tai mahdollisuus 
poikkeamiseen on ilmaistu yleisesti viittaamalla 
erityistapauksiin tai poikkeuksellisiin olosuhtei
siin, jolloin toimivaltainen viranomainen ei ole 
määriteltävissä edellä 4 §:n 1 momentin nojalla. 
Yhdenmukaisen soveltamiskäytännön takia 
harkintavalta olisi keskitettävä samalle viran
omaiselle. Tämän vuoksi ehdotetaan, että poik
keukset myöntäisi tullihallitus, joka nykyisin
kin pääsääntöisesti ratkaisee huojennusasiat. 
Tullihallitus voisi ratkaista asian yksittäistapa
uksessa hakemuksen perusteella tai yleispää
töksellä asian koskiessa useita henkilöitä sa-
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manlaisessa tilanteessa. Nykyistä menettelyä 
vastaavasti ehdotetaan säädettäväksi, että tul
lihallituksen antamista päätöksistä ei saisi va
littaa. 

6 §. Pykälä vastaisi osittain nykyisen vapaa
kauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjes
telyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen muut
tamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä mää
räyksistä annetun lain (460/93) 1 ja 2 §:n 
säännöksiä. Pykälän 1 momentin nojalla tulli
hallitus voisi yhteisömääräysten puuttuessa 
määrätä alkuperän selvitysmenettelystä sovel
lettaessa koodeksin 20 artiklan 3 kohdan ala
kohdissa d ja e tarkoitettuja preferenssisopi
muksia ja niihin rinnastettavia yksipuolisia 
järjestelyjä. Tullihallituksella olisi soveltuvin 
osin oikeus antaa määräyksiä myös, kun kysy
myksessä ovat muut kuin etuuskohtelun sovel
tamiseen liittyvät alkuperäsäännöt, joita koske
vat säännökset olisivat jäsenyystilanteessa ni
menomaan tulliviranomaisen sovellettavaksi 
tulevassa yhteisön tullilainsäädännössä. Lisäksi 
tullihallitus voisi antaa määräyksiä alkuperä
sääntöjen soveltamisen yhtenäistämiseksi. 

Pykälän 2 momentin nojalla tullihallitus voi
si valtuuttaa asiantuntevan toimielimen anta
maan soveltamisasetuksen 47 ja 48 artiklassa 
tarkoitettuja yleisiä alkuperätodistuksia. Artik
lojen mukaan näitä todistuksia voivat laatia ja 
antaa sekä toimivaltainen viranomainen että 
tämän asianmukaisesti valtuuttama toimielin, 
joka sijaitsisi samassa maassa. Nykyisin vastaa
via kansallisia alkuperätodistuksia vahvistavat 
Suomessa kauppakamarit, joiden antamat to
distukset korvautuisivat jäsenyystilanteessa yh
teisösäännösten mukaisilla yleisillä alkuperäto
distuksilla. 

7 §. Voimassa olevien säännösten mukaan 
viennin ja tuonnin yhteydessä ulkomaan valuu
tassa ilmaistujen rahamäärien Suomen rahaksi 
muuntamisessa on käytettävä Suomen Pankin 
vahvistamia osto- ja myyntikursseja. Suomen 
Pankki julkaisee nykyisin ainoastaan valuutto
jen keskikurssit. Tämän vuoksi muuntokurssit 
määrää käytännössä tullihallitus liikepankkien 
ilmoiltamien valuuttakurssien perusteella voi
massa olevien tulliverolain 6 §:n 2 momentin 
(907/80) ja tullausarvolain 26 §:n 2 momentin 
(906/80) nojalla Suomen Pankkia kuul
tuaan. 

Koodeksin 35 artiklan mukaan tavaran tul
lausarvon määrityksessä sovellettavan muunta
kurssin julkaisee asianmukaisesti jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen. Pykälän valtuu-

tuksen mukaan muuntokurssit vahvistava vi
ranomainen olisi nykyisen käytännön mukai
sesti tullihallitus. Tullausarvon määrityksessä 
käytettäviä muuntokursseja koskevat yksityis
kohtaiset määräykset ovat edellä mainitussa 
koodeksin artiklassa ja soveltamisasetuksen 
168-172 artiklassa. 

8 §. Vapaa-alueita ja -varastoja koskevat 
yhteisön säännökset ovat tullikoodeksin 
166-181 ja soveltamisasetuksen 799-840 ar
tiklassa. Koodeksin mukaan jäsenvaltiot voivat 
osoittaa tullialueen osia vapaa-alueiksi ja 
myöntää luvan vapaavaraston perustamiseen. 
Näistä menettelyisiä ja toimivaltaisista viran
omaisista olisi säädettävä kansallisesti. Muu
toin yhteisön lainsäädäntö on riittävä vapaa
alue ja -varastojärjestelmän toteuttamiseen ja 
valvontaan. Toimivalta näiltä osin olisi tullivi
ranomaisella. 

Nykyisten vapaa-alueiden määrä, 21 varas
toa ja Hangon vapaasatama, vähentynee jäse
nyystilanteessa, koska varastointi ilman määrä
aikaa olisi tuolloin mahdollista myös tulliva
rastoissa. Varastointitarpeet ja perusteet ovat 
yleensä paikallisen tulliviranomaisen tiedossa 
tai selvitettävissä. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että pääsääntöisesti tullihallitus antaisi hake
muksesta ja määräämillään ehdoilla luvan va
paa-alueen ja -varaston perustamiseen. 

Vapaa-alueilla ja -varastoissa voitaisiin har
joittaa nykyistä laajemmin jalostus- ja palvelu
toimintaa. Muun muassa sisäisen jalostuksen 
lupa- ja valvontamenettelyn lupa-asiat kuulu
vat koodeksin mukaan tulliviranomaiselle. Tä
mä puoltaisi sitä, että sama viranomainen 
myöntää luvan myös teolliseen, kaupalliseen tai 
muuhun palvelutoimintaan näissä paikoissa. 
Mainitun toiminnan edellytyksiä harkittaessa 
olisi otettava myös huomioon, että ei aiheuteta 
haittaa muiden jäsenmaiden tuotanto- ja pal
velutoiminnalle. Tämä vaatisi jäsenmaiden vi
ranomaisten yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. 
Suomessa näiden asioiden harkinta tullilainsää
däntöä sovellettaessa kuuluu nykyisinkin tulli
viranomaiselle. Näillä perusteilla ehdotetaan, 
että myös vapaa-alueilla ja -varastoissa harjoi
tettavaan toimintaan luvan antaa tullihallitus. 
Jos edellä mainitut ratkaisut olisivat taloudel
lisesti, aluepoliittisesti tai muutoinkin niin mer
kittäviä, että ne vaatisivat esimerkiksi poliittisia 
kannanottoja, ehdotetaan, että valtiovarainmi
nisteriö voisi tällöin ottaa asian ratkaistavak
seen. 
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Tullittomuus 

9 §. Pykälän sisältö vastaisi nykyisen tullive
rolain 7 b §:ää, joka koskee ammattimaisessa 
kansainvälisessä liikenteessä olevan vesi- tai 
ilma-aluksen muonitustavaroiden sekä poltto
ja voiteluaineiden tullittomuutta. Tullittomuus
asetuksen 139 artiklan 1 kohdan luetelmakoh
dan b mukaan näiden samoin kuin kansainvä
lisessä liikenteessä olevien junien muonitusta
varoiden tullittomuuteen sovelletaan voimassa 
olevia säännöksiä. Koska mainittuja tavaroita 
koskevia yhteisösäännöksiä ei toistaiseksi ole, 
niiden tullittomuudesta säädettäisiin edelleen 
kansallisessa laissa. 

Pykälän 1 momentissa tullittomuus rajoitet
taisiin pääsääntöisesti koskemaan vain ammat
timaista liikennettä vesi- ja ilma-aluksilla. Tul
littomuus koskisi ainoastaan Suomen tulli
alueen ja kolmannen maan välistä liikennettä. 
Yhteisön sisäisessä liikenteessä kulkevan aluk
sen muonitustavarat eivät siten ole tullittomia, 
vaikka ne voivatkin olla arvonlisä- ja valmis
teverottomia. Pykälän 2 momentin mukaan 
valtiovarainministeriö voisi laajentaa tullitto
muutta koskemaan eräitä muitakin aluksia 
sekä junaa. 

10 §. Pykälän sisältö vastaisi nykyisen tulli
verolain 16 a §:ää, joka koskee niin sanottuun 
diplomaattikäyttöön tuotavien tavaroiden tul
littomuutta. Tullittomuusasetuksen 133 artik
Jan 1 kohdan luetelmakohdan a nojalla jäsen
valtiolla on oikeus myöntää tullittomuuksia 
diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleis
sopimuksen (SopS 4/70) ja konsulisuhteita kos
kevan Wienin yleissopimuksen (SopS 50/80) 
perusteella. Sopimuksissa nimenomaan viita
taan sopimusvaltion kansallisiin säännöksiin ja 
tulliverolain 16 a §:n 1 momentti vastaa sopi
musten sanamuotoa. Pykälän sisältö voitaisiin 
siten sisällyttää uuteen tullilakiin. Ulkoasiain
ministeriö vahvistaisi kuten nytkin asiantunti
jaministeriönä tullittomuuden edellytysten ole
massaolon. 

11 §. Pykälän sisältö vastaisi osittain nykyi
sen tulliverolain 15 §:n 3 kohtaa, joka koskee 
eräiden siviililentoliikenteen tavaroiden tullitto
muutta. Tullittomuusasetuksen 133 artiklan 1 
kohdan luetelmakohdan g nojalla jäsenvaltiolla 
on oikeus myöntää vastavuoroisesti tullitto
muuksia tavaroille sellaisen kahdenkeskisen so
pimuksen perusteella, joka on tehty kansainvä
liseen siviili-ilmailun yleissopimukseen (niin sa-

nottu Chicago-sopimus, SopS 11/49) liittyneen 
kolmannen maan kanssa. 

Tullittomuusasetuksen mukaan tullittomuus 
voidaan myöntää tavaroille, jotka mainitaan 
Chicago-sopimuksen liitteen 9 kohtien 4.42 ja 
4.44 (8. painos, heinäkuu 1980) suosituksissa. 
Asetuksen kohta on sikäli vanhentunut, että 
mainittu sopimuksen liite on kumottu uudella 
heinäkuussa 1990 ilmestyneellä liitteellä, jossa 
samat tavarat on lueteltu kohdissa 4.44 ja 4.45. 
Asetuksen ja Chicago-sopimuksen asianomais
ten kohtien perusteella tullittomuus myönnet
täisiin nykyisestä poiketen ainoastaan sopimus
maana olevan kolmannen maan lentoyhtiön 
tavaroille. Sitä ei myönnettäisi enää kansallisen 
säännöksen perusteella myöskään lentoliiken
teessä käytettäville asiakirjoille ja lomakkeille, 
koska ne eivät sisälly Chicago-sopimuksen liit
teen edellä mainittujen kohtien tavarakattee
seen. 

12 §. Pykälä vastaa pääosin voimassa olevan 
tulliverolain 12 §:ää, jonka mukaan ulkomaan
liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökun
taan kuuluvalla on oikeus eräin rajoituksin 
tuoda tullitta matkatavaroita ja tuomisia sen 
mukaan kuin matkustajasta on säädetty. Tul
littomuusasetuksen nojalla henkilökunnalla on 
pääsääntöisesti oikeus tuoda tullitta matkata
varoita ja tuomisia siten kuin asetuksen 45--48 
artiklassa matkustajasta säädetään. Asetuksen 
49 artiklan mukaan jäsenvaltiolla on kuitenkin 
oikeus rajoittaa kolmannen maan ja yhteisön 
välisessä liikenteessä olevan kuljetusvälineen 
henkilökunnan tullitlomien tuomisten arvora
jaa ja määrää. Tulliverolain 12 §:n säännös 
ehdotetaan siirrettäväksi ulkomaan liikennettä 
koskevin tarkennuksin sellaisenaan uuteen tul
lilakiin. Asetuksen 49 artiklan nojalla henkilö
kuntaan kuuluvan, jonka kotipaikka on Suo
messa, oikeus tuoda tullittornia tuomisia rajoi
tettaisiin siten edelleen yhteen kertaan kuukau
dessa eikä niiden määrä saisi kalenterikuukau
den aikana ylittää määrää, joka matkustajalla 
on oikeus tuoda yhdellä kertaa. Tuontia val
vottaisiin edelleen tullauskirjalla, josta säädet
täisiin asetuksella. 

Nykyinen tulliverolain 13 §:n mukainen ul
komaanliikenteessä olevan aluksen henkilökun
taan kuuluvan oikeus tuoda tai lähettää mää
rätyin edellytyksin useamman kuukauden tuo
miset yhdellä kertaa on poistettava, koska 
yhteisön tullilainsäädäntö ei sitä salli. 

Pykälän 3 momentin mukaan valtiovarain
ministeriö voisi tullittomuusasetuksen 49 artik-
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lan perusteella tarvittaessa rajoittaa Suomen ja 
kolmannen maan välisessä liikenteessä olevien 
kulkuneuvojen henkilökuntaan kuuluvien kol
mannessa maassa asuvien henkilöiden oikeutta 
tuoda tullitta tuomisia. Rajoituksia saatettai
siin tarvita Suomen ja Baltian maiden välisessä 
sekä Suomen itärajan kautta kulkevassa liiken
teessä, jossa on toisinaan esiintynyt ongelmia. 

Tullivalvonta 

13 §. Pykälän momentin mukaan viran-
omaisen olisi noudatettava suhteellisuusperiaa
tetta käyttäessään tuJlilainsäädännön mukaisia 
valtuuksia. Toimenpidettä olisi pidettävä puo
lustettavana, jos sen aiheuttama haitta on 
oikeassa suhteessa virkatoimen tavoitteiseen. 
Puolustettavuutta arvioitaessa verrataan myös 
toimenpiteiden tarpeeJlisuutta ja haitallisia vai
kutuksia. TuJlimiehen toimintaa rajoittaa myös 
rikosoikeudeJlinen, kurinpidollinen ja vahin
gonkorvausoikeudellinen vastuu. 

Pykälän 2 momentti vastaisi voimassa olevan 
tullilain 6 §:n 1 momenttia. TuJlitoimenpiteen 
kohde olisi velvollinen noudattamaan asianmu
kaisesti suoritettavia tullitoimenpiteitä. Asian
mukaisuus viittaa ensisijaisesti hallinnon lain
alaisuuden vaatimukseen. Lisäksi on otettava 
huomioon yleiset hallinnolliset periaatteet eli 
yhdenvertaisuus-, suhteellisuus-, objektiviteetti
ja tarkoitussidonnaisuusperiaate. Jollei henkilö 
alistu tullitoimenpiteeseen, laiminlyönti olisi 
rangaistavissa tullirikkomuksena. 

14 §. Koska tullikoodeksi myöntää tulliviran
omaiselle hyvin yleisluonteisia toimivaltuuksia, 
niistä olisi edelleen tarpeen säätää tarkemmin 
nykyisen tullilain 5 §:n tapaan. Uusia toimival
tuuksia olisivat tunnistaruismerkin asettaminen, 
paikan eristäminen ja virka-avun saantioikeus. 
Perusoikeuksiin puuttuvissa valtuussäännöksis
sä on otettu huomioon perusoikeuksia koskeva 
hallituksen esitys (HE 309/1993 vp ). Nykyisiin 
säännöksiin verrattuna kavennettaisiin esimer
kiksi mahdollisuutta suorittaa etsintöjä asuin
tiloissa. Kirjesalaisuuden loukkaamattomuus 
postilähetyksiä tarkastettaessa tulisi turvata. 
Pykälän toimivaltuuksia käyttäessään viran
omaisen on otettava huomioon 13 §:n suhteel
lisuusperiaate ja toimivaltaa saadaan käyttää 
vain, jos se on tarpeen tullitoimenpiteen suo
rittamiseksi. 

Johtolauseessa tarkoitetulla muulla toimival
taisella viranomaisella tarkoitetaan poliisi- ja 

rajavartioviranomaisia, jotka voivat asian
omaisten säädösten perusteella olla toimivaltai
sia suorittamaan tullitoimenpiteitä. Esimerkiksi 
rajavartiolaitoksesta annetun lain (5175) 1 §:n 
nojalla rajavartiolaitoksen tehtävänä on myös 
tullivalvonta. Lisäksi asetuksessa poliisi-, tulli
ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta 
( 1 051178) säädetään näiden viranomaisten 
mahdollisuudesta tehdä toisen viranomaisen 
lukuun tämän tehtäviä. 

Pvkälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
kulkuneuvo voitaisiin pysäyttää kaikkien tulli
laitokselle kuuluvien tehtävien suorittamiseksi. 
Näitä ovat varsinaiset tullitoimenpiteet sekä 
erilaiset liikenteen valvontaan kuuluvat tehtä
vät, kuten moottoriajoneuvoverosta annetun 
lain (722/66), polttoainemaksusta annetun lain 
(337/93), ylikuormamaksulain (51/82) ja nope
usvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämi
sestä annetun lain (733/85) mukaiset valvonta
tehtävät. Tieliikennelain (267 /81) ja veneliiken
nelain (151/69) mukaan tulliviranomaiset ovat 
muiden näissä säädöksissä määrättyjen viran
omaisten ohella valvontaa suorittavia viran
omaisia. 

Momentin 2 kohta vastaisi pääosiltaan ny
kyisen tuJlilain 5 §:n 1 momentin 6 kohtaa. 
Toimivaituulta henkilön pysäyttämiseksi käy
tettäisiin ensisijaisesti rajoiJla sijaitsevissa tulli
toimipaikoissa maahantulotarkastuksessa. 
Henkilöiden valinta tarkastukseen ja pysäyttä
minen on suoritettava tullimiehen selvästi esit
tämäJlä pyynnöllä ja tarvittaessa tullimiehen on 
kyettävä pysäyttämistilanteessa todistamaan 
virka-asemansa, jollei se muuten käy ilmi. 

Tulliselvityksen tai tullitarkastuksen jälkeen 
saattaa tulla ilmi seikkoja, joita ei aikaisemmin 
ole voitu todeta ja jotka edellyttävät henkilön 
pysäyttämistä ja tarkastamista. Kuten ny
kyisinkin tämä olisi mahdollista koko Suomen 
tullialueella. Tällöin pysäyttäminen ja tarkasta
minen edeJlyttäisivät kuitenkin erityisiä syitä, 
joten niitä ei voitaisi suorittaa pistokokeen 
luonteisesti. 

Tässä lainkohdassa tarkoitetussa tullivalvon
nan yhteydessä suoritettavan henkilöön kohdis
tuvan etsinnän edellytyksistä ja menettelystä 
säädettäisiin jäljempänä 15 §:ssä. 

Momentin 3 kohdassa säädettäisiin tavaran 
pidättämisestä ja haltuunottamisesta, joista 
koodeksi sisältää ainoastaan yleisluonteisia 
säännöksiä. Koodeksin 37 artiklan mukaan 
yhteisön tullialueelle tuotavien tavaroiden on 
oltava tuontihetkestä alkaen tullivalvonnassa ja 



1994 "P - HE 257 15 

40 artiklan mukaan yhteisön tullialueelle tuo
duista tavaroista on tehtävä tulliviranomaisille 
ilmoitus. Lisäksi koodeksin 82 artiklan mukaan 
vapaaseen liikkeeseen alennetuin tullein tai 
tulleitta tiettyyn käyttötarkoitukseen luovutettu 
tavara on pidettävä tullivalvonnassa. Maahan 
tuotuun ja tulliviranomaiselle ilmoittamatta jä
tettyyn tavaraan olisi panttioikeus verojen kan
non turvaamiseksi. 

Nykyisen tullilain 5 §:n 1 momentin 1 koh
dan mukaan tulliviranomaisella on oikeus pi
dättää ja ottaa haltuunsa tavara, jota ei ole 
ilmoitettu tullattavaksi. Saman lain 56 §:n mu
kaan saadaan takavarikoida tavara, jota otak
suttavasti ei ole asianmukaisesti tulliselvitetty. 
Takavarikkosäännöksen tarkoituksena on saa
da tavara tullilaitoksen haltuun kunnes tuonti
verot on maksettu tai on todettu, että takava
rikolle ei ole perusteita. Takavarikko on ku
mottava viimeistään neljän kuukauden kulut
tua, ellei asian johdosta ole nostettu rikossyy
tettä. Ehdotetun 3 kohdan mukaan tavara 
saataisiin ottaa tullin haltuun, jos sitä ei ole 
tulliselvitetty lainkaan tai jos tulliselvitystä var
ten on annettu virheellisiä tai puutteellisia 
tietoja, minkä vuoksi tulli on määrätty liian 
pieneksi. Tämä tekisi nykyisen lain 56 §:ää 
vastaavan säännöksen tarpeettomaksi. Tavara 
luovutettaisiin tullin maksua vastaan. Sille, 
jolta tavara otetaan, annetaan todistus, josta 
on käytävä ilmi haltuunoton perusteet. Tullivi
ranomaisen on merkittävä haltuunotetut tava
rat kirjanpitoonsa. Oikeusturvan takaavista 
toimenpiteistä, kuten haltuunottotodistuksesta, 
säädettäisiin tulliasetuksessa kuten nykyisinkin. 

Momentin 4 kohdassa säädettäisiin nykyisen 
tullilain 5 §:n 1 momentin 2 kohtaa vastaavasti 
tulliviranomaisten oikeudesta suorittaa tiettyi
hin paikkoihin tarkastus. Koodeksissa on sään
nöksiä, jotka koskevat tietyillä erityisalueilla 
tehtäviä tarkastuksia ja tulli-ilmoitusten jälki
tarkastukseen liittyviä toimenpiteitä. Tämän 
lisäksi ehdotetaan, että tavaran tarkastamiseksi 
olisi oikeus päästä sellaisiin kotirauhan piiriin 
kuuluviin paikkoihin, joissa tavaraa yleensä 
säilytetään. Yksinomaan asuntona tai asuinti
loina käytettävään osaan ei kuitenkaan olisi 
pääsyä. Tiloihin, joita käytettäisiin selvästi 
myös liikepaikkana tai liiketoimintaan olisi 
kuitenkin oikeus päästä. 

Momentin 5 kohdan säännös oikeudesta 
tarkastaa tavaraa ja kirjanpitoa vastaisi myös 
osittain voimassa olevan tullilain 5 §:n 1 mo
mentin 2 kohtaa. Säännöksessä ehdotetaan 

tarkennettavaksi kuitenkin postilähetyksenä 
saapuvan tavaran tarkastusoikeutta. Postilähe
tyksen kirjesalaisuutta ei saisi tarkastuksella 
loukata. Vastaavanlainen säännös on lentolii
kenteen turvatarkastuksista annetun lain 
(305/94) 3 §:ssä postilähetysten turvatarkastuk
sesta. Se on toteutettava siten, että kirjesalai
suus ei vaarannu. Tullilainsäädännöllisesti kir
jekin on tavara, joka on voitava tarkastaa 
tarvittaessa. Kirjettä tunnustelemalla tai muu
toin voidaan havaita, että se sisältää tulliselvi
tettävää tavaraa. Postitoimintalakia koskevan 
hallituksen esityksen (HE 49/93) mukaan kir
jesalaisuudesta poikkeamiseksi ei katsottaisi 
esimerkiksi huumeiden etsimistä postilähetyk
sestä eläimien avulla, postilähetysten läpiva
laisua eikä vastaavaa menettelyä. 

Postilähetys voidaan ennen sen avaamista 
pitää tullilaitoksen hallussa ja sekä vastaanot
taja että lähettäjä voidaan velvoittaa antamaan 
selvitys lähetyksen tarkemmasta sisällöstä, jos 
se on tarkoituksenmukaista. Tulliviranomaisel
la tulisi myös olla tarvittaessa oikeus avata 
kirjelähetys tavaran laadun selvittämiseksi ja 
tulliselvityksen suorittamiseksi. Tällöinkin kir
jeen viestiä suojaa ehdoton kirjesalaisuus. Yh
distyneiden Kansakuntien huumausaineyleisso
pimuksen (Sops 44/94) 19 artiklan mukaan 
sopimuspuolien tulee ryhtyä toimiin estääkseen 
postilähetysten käyttäminen huumausaineiden 
laittomassa kaupassa. 

Vuoden 1994 alusta myös rikoslain 32 luvun 
1 §:n 2 momentissa tarkoitettu kätkemisrikos 
eli niin sanottu rahanpesurikos on määritelty 
tullirikokseksi. Rikoksen paljastamiseksi ehdo
tetaan säädettäväksi oikeus tarkastaa henkilön 
mukana olevat rahavarat. Säännöksen nojalla 
ei syntyisi kuitenkaan rahojen ilmoittamisve1-
vollisuutta. 

Momentin 6 kohta vastaisi asiallisesti nykyi
sen tullilain 5 §:n 1 momentin 3 kohtaa. Sään
nös koskisi erityisesti tarkastus- ja tulliselvitys
tilanteita, mutta sen nojalla tulliviranomaisella 
olisi oikeus saada muunkin tullitoimenpiteen, 
esimerkiksi jälkiverotuksen, toimittamiseksi 
tarvittavat asiakirjat taikka tiedot. Matkusta
jan henkilöllisyyden toteamiseksi tullimiehellä 
olisi oikeus saada nähtäväksi henkilöllisyyttä 
osoittava asiakirja kuten henkilötodist us. Tie
tojen saannista massaluovutuksena säädettäi
siin 28 §:ssä. 

Momentin 7 kohta. Koodeksi ja sen sovel
tamisasetus sisältävät tavaran luovutusta, kul
jettamista ja varastointia koskevia yleisiä sään-
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nöksiä. Säännösten nojalla voidaan asettaa 
määräaikoja, ehtoja ja vaatia vakuuksia. Voi
massa olevan tullilain 5 §:n 1 momentin 4 
kohdan mukainen oikeus antaa yksityiskohtai
sia määräyksiä ehdotetaan edelleen tarpeellise
na säilytettäväksi. 

Momentin 8 kohdassa ehdotetaan säädettä
väksi tunnistaruismerkin asettamisesta kulku
neuvoon, tavaraan tai muuhun paikkaan. Koo
deksin 72 artiklan mukaiset tulliviranomaisten 
toimenpiteet tavaran tunnistamiseksi suoritet
taisiin tämän lainkohdan mukaisesti. 

Momentin 9 kohdassa säädettäisiin paikan, 
alueen ja kulkuneuvon eristämisestä. Tullilaitos 
on ympäristölle ja terveydelle vaarallisten ai
neiden maahantuontia ja maastavientiä valvova 
viranomainen usean säädöksen nojalla. Nämä 
säädökset eivät kuitenkaan sisällä erityisiä, 
ehdotetun säännöksen mukaisia valtuuksia. 
Tullilaitos on muun muassa yksi vaarallisten 
aineiden kuljettamisesta aluksessa annetussa 
asetuksessa (357/80) tarkoitetuista valvontavi
ranomaisista. Vuoden 1995 alusta valvontavel
vollisuus laajenee maantie-, rautatie- ja ilma
alusliikennettä koskevaksi. Kemikaaliasetuksen 
(675/93) mukaan tullilaitos valvoo myös kemi
kaalien ja räjähdeasetuksen ( 47 3/93) perusteella 
räjähteiden tuontia ja vientiä. 

Säteilyasetuksen (1512i9J) mukaisen säteily
laitteiden ja radioaktiivisten aineiden valvonta
velvollisuuden perusteella tulliviranomaiset 
suorittavat tarvittaessa rajoilla tavaroiden ja 
kulkuneuvojen säteilymittauksia. Yleisen tur
vallisuuden ylläpitoon kuuluvat tarvittaessa 
myös mahdollisten tarttuvien kasvi- tai eläin
tautien ehkäiseminen tuonti- ja maastalähtövai
heessa yhdessä asiantuntijaviranomaisten kans
sa. On tärkeää, että tulliviranomainen voi itse 
varmistaa yleisen turvallisuuden, kunnes eri
tyisviranomainen saadaan paikalle. Myös tulli
viranomaisen työturvallisuuden sekä tarkastus
rauhan vuoksi voi olla tarpeen eristää kulku
neuvo tai paikka. 

Momentin 10 kohta, joka antaisi oikeuden 
estää tavaran maastavienti, vastaisi voimassa 
olevan tullilain 5 §:n 1 momentin 7 kohtaa. 
Kansainväliset sopimukset ja kansallinen lain
säädäntö sisältävät vientikieltoja, joiden teho
kas valvonta edellyttää tulliviranomaisille kuu
luvan toimivaltuuden sisällyttämistä tullilakiin. 

Pykälän 2 momentti vastaisi tullilain 7 §:ää. 
Se koskee oikeutta pysäyttää ja tarkastaa 
salakuljetuksesta epäilty suomalainen, kansalli
suutta vailla oleva tai väärää lippua käyttävä 

alus myös tullialueen ulkopuolella. Tätä toimi
valtaa edellyttää muun muassa Yhdistyneiden 
Kansakuntien huumausaineiden ja psykotroop
pisten aineiden laitonta kauppaa koskeva yleis
sopimus (SopS 44/94). 

15 §. Tullitarkastuksen yhteydessä, pelkäs
tään hallinnollisin toimivaltuuksin suoritetta
vasta henkilöön kohdistuvasta etsinnästä sää
detään tullilain 5 §:n 3 momentissa vuoden 
1994 alusta voimaan tulleella lain muutoksella 
(1163/93). Kansainväliset sopimusvelvoitteet 
edellyttävät etsinnän edellytyksistä ja menette
lystä säädettäväksi laissa. Tämän vuoksi vas
taava säännös sisällytettäisiin myös ehdotet
luun lakiin. Edellytysten täyttyessä etsintä voi
taisiin suorittaa ilman raskasta esitutkintapro
sessia, mutta kuitenkin pakkokeinolain menet
telyjä noudattaen. 

16 §. Tullilaitoksen henkilöstön työturvalli
suuden varmistamiseksi ehdotetaan säädettä
väksi vastaava turvallisuustarkastusta koskeva 
säännös kuin hallituksen esityksessä poliisilaik
si (HE 5711994 vp ). Turvallisuustarkastus voi
taisiin tehdä esimerkiksi maahan saapuvaa 
matkustajaa tarkasteltaessa, ennen 15 §:ssä tar
koitetun henkilöön kohdistuvan etsinnän aloit
tamista. Tullilaitos on myös esitutkintalain 
( 449/87) tarkoittama esitutkintaviranomainen, 
joka suorittaa tullirikosasioiden tutkinnan. 
Tulliviranomaiset suorittavat kiinniottoja ja 
pidätyksiä sekä kuljettavat kiinniotettuja. Eri
tyisesti huumausaineiden salakuljettajilla on 
aikaisempaa useammin hallussaan aseita tai 
muita vaarallisia esineitä. Tulliviranomaisella 
tulisi siten olla vastaava oikeus suorittaa tur
vallisuustarkastus kuin poliisiviranomaisella. 

Pykälän 2 momentin mukaan esineet tai 
aineet olisi palautettava asianomaiselle tarkas
tuksen jälkeen. Palauttamisen esteenä saattaa 
kuitenkin olla esimerkiksi salakuljetettua tava
raa koskeva maahantuontikielto. Palauttami
sen voi kieltää muukin lainsäännös, jolloin 
tavara olisi pidettävä tullilaitoksen hallussa. 
Haltuunotossa noudatettaisiin samaa kirjaa
ruismenettelyä kuin tulliselvittämättömän tava
ran haltuunotossa. 

Kaikkien vaarallisten esineiden tai aineiden 
maahantuonti ja hallussapito ei edellytä lupaa. 
Tällä hetkellä esimerkiksi jalka- ja taljajousia, 
sukellusharppuunoita ja ilmanpaineena toimi
via aseita voidaan tuoda maahan ja pitää 
hallussa ilman lupaa. Vaarallisia esineitä voivat 
olla myös omatekoiset ilotulitusvälineet ja ra
ketit sekä helposti syttyvät liimat ja ohenteet. 
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Tarkastettavalla voi olla asianmukainen lupa 
vaarallisen aineen tai esineen maahantuontiin 
tai hallussapitoon. Ehdotetun 3 momentin mu
kaan tällöinkään ei tavaroita tarvitsisi palaut
taa heti tarkastuksen jälkeen, jos on olemassa 
perusteltu vaara, että tarkastettava aiheuttaa 
niillä välitöntä vaaraa yleiselle järjestykselle ja 
turvallisuudelle. Esine voidaan tehdä vaaratto
maksi myös poistamalla siitä osa. Esine tai aine 
olisi palautettava 14 vuorokauden kuluessa, 
jollei muu viranomainen ole ryhtynyt toimen
piteisiin hallussapitoa koskevan luvan peruut
tamiseksi. 

17 §. Säännös vastaisi nykyisen tullilain 
54 §:ää. Se antaa tullimiehelle vastaavan oikeu
den käyttää virkatoimissaan voimakeinoja kuin 
poliisimiehellä on. 

18 §. Pykälä vastaisi nykyisen tullilain 69 ja 
70 §:ää. Koodeksin 14 artiklan mukaan henki
lön, joka on suoraan tai välillisesti tavaroiden 
kauppaan asianosallisena, on pyynnöstä annet
tava tulliviranomaisille kaikki tarvittavat asia
kirjat ja tiedot. Tätä täydentävä säännös jokai
sen tietojenantovelvollisuudesta ehdotetaan 
otettavaksi uuteen tullilakiin. 

Tullihallitus voisi 2 momentin nojalla asettaa 
uhkasakon, ellei 1 momentin tai koodeksin 14 
artiklan mukaista tietojenantovelvollisuutta 
täytetä. 

19 §. Tulliviranomaiset tarvitsevat virka-apua 
erityisviranomaisilta muun muassa kemikaali
laissa (744/89) ja säteilylaissa (592/91) säädet
tyjen valvontatehtävien hoitamiseksi. Koska 
muiden viranomaisten velvollisuudesta antaa 
tulliviranomaisille virka-apua ei ole erikseen 
säädetty näissä erityissäädöksissä, ehdotetaan 
tätä koskeva säännös otettavaksi tullilakiin. 
Tulliviranomaisen tulisi saada virka-apua myös 
niissä tilanteissa, joissa tullilaitosta ei ole erik
seen määrätty valvovaksi viranomaiseksi, vaan 
se valvoo tietyn säädöksen noudattamista ul
komaankaupan yleisviranomaisena, kuten kor
kean teknologian ja ydinaseteknologian vien
nissä. 

20 §. Pykälä vastaisi voimassa olevan tullilain 
5 §:n 1 momentin 8 kohtaa. Tullilaitos on 
velvollinen hankkimaan tullihallinnollisia teh
täviä varten tarvittavat tilat ja suorittamaan 
niiden käytöstä vastaavat kustannukset. Tulli
viranomaiset joutuvat kuitenkin suorittamaan 
valvontaa liikennepaikan pitäjän tiloissa, kuten 
varastoissa ja matkustajaterminaaleissa. Tulli
laitoksen toiminta liittyy näissä olosuhteissa 
erottamattomasti liikennepaikan toimintaan, 

3 341283T 

jossa yksityistaloudelliset edut ovat toiminnan 
ensisijainen tarkoitus. Tällöin on kohtuullista, 
että tulliviranomaiset saisivat edelleen valvon
tatilat käyttöönsä korvauksetta. 

Tullilaitoksen henkilörekisterit 

21 §. Tullilaitoksen tullirikosten ehkäisemistä 
ja tutkimista varten pitämistä henkilörekiste
reistä säädetään nykyään tullilain 5 §:n 2 mo
mentin nojalla asetuksella. Asetuksella on sää
detty tullirikosten tutkintaa ja ehkäisyä varten 
pidettävistä valvontatieto-, tullirikos- ja ran
gaistusvaatimusrekistereistä. Henkilörekisterei
den perustamisesta ja pitämisestä ehdotetaan 
tietojen luonteen vuoksi säädettäväksi nykyistä 
laajemmin tullilaissa. Muilta osin sovellettaisiin 
henkilörekisterilakia. Tietojen luovuttamisesta 
henkilörekistereistä säädettäisiin 26 ja 27 §:ssä. 

22 §. Säännös sisältäisi määräykset henkilö
rekisterin perustamisesta. Rekistereitä voitaisiin 
perustaa vain tullilaitokselle kuuluvan tehtävän 
suorittamista varten. Käyttöoikeus olisi vain 
tulliviranomaisilla. Tullivalvonnan ja tullirikos
tutkinnan käyttöön tarkoitettujen rekistereiden 
tiedot olisivat salassa pidettäviä, ellei toisin 
säädetä. Tietoja saisi luovuttaa 26 §:n mukai
sesti rikosten ehkäisyä ja tutkintaa varten 
poliisille ja rajavartioviranomaisille ja 27 §:n 
mukaisesti tullirikosten ehkäisemistä ja selvit
tämistä varten ulkomaille. 

23 §. Pykälässä säädettäisiin valvontatietore
kisteristä, josta säädetään nykyisin asetuksessa. 
Koska kyseiseen rekisteriin saisi tallentaa tie
toja myös henkilöistä, joiden epäillään vasta 
tulevaisuudessa syyllistyvän tai myötävaikutta
van rikokseen, olisi asianmukaista säätää rekis
teristä suoraan laissa. Rekisteröimisen edelly
tykset olisivat samat kuin laiksi poliisin henki
lörekistereistä annetussa hallituksen esityksessä 
(HE 3911994 vp) ehdotetussa epäiltyjen rekis
terissä. 

Muista valtakunnallisista ja pysyvistä tulli
valvonnan ja tullirikostutkinnan käyttöön tar
koitetuista henkilörekistereistä säädettäisiin 
edelleen 2 momentin mukaan asetuksella. 

24 §. Henkilörekisterilain 15 §:n mukaan re
kisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että vir
heellinen, tarpeeton, puutteellinen tai epätäy
dellinen tieto poistetaan rekisteristä. Lainkoh
dassa ehdotetaan, että rekisteritietojen tarpeel
lisuus on tarkastettava vähintään kerran vuo
dessa, kuten nykyisen tulliasetuksen 25 a §:kin 



18 1994 l'P - HE 257 

velvoittaa. Virheelliseksi todettuja tietoja saisi 
kuitenkin säilyttää ja käyttää esimerkiksi todis
telu tarkoituksessa. 

Tietojen salassapito ja luovuttaminen 

25 §. Pykälä sisältäisi säännökset tietojen 
salassapidosta. Uusi valtion virkamieslaki 
(750/94) tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 
1994. Lain 17 §:n mukaan virkamies ei saa 
käyttää hyödykseen eikä luvatta muille ilmaista 
virkamiesasemassaan tietoon saamaansa seik
kaa, joka on erikseen säädetty tai määrätty 
salassa pidettäväksi tai joka koskee toisen 
terveyden tilaa tai jota asian laadun vuoksi ei 
ilmeisesti saa ilmaista. Pykälässä ehdotettaisiin, 
nykyisen lain mukaisesti, että jokaisen on 
pidettävä salassa tullitoiminnan yhteydessä toi
sen liiketoiminnasta saamansa tiedot. Salassa
pitovelvollisuus koskisi siis muitakin kuin vir
kamiehiä, esimerkiksi huolintaliikkeiden työn
tekijöitä ja rahdinkuljettajia. 

Julkaista saadaan 2 momentin mukaan kui
tenkin kuluttajien suojelemiseksi suoritetun tut
kimuksen tulos ja muukin tieto, jos julkaisemi
nen on yleisen edun kannalta tärkeää. 

Nykyisessä tullilain salassapitosäännöksessä 
on lueteltu tapauksittain kenelle ja mihin tar
koitukseen liiketoimintaa koskevia tietoja saa 
luovuttaa. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi yleiseen muotoon kirjoitettu sään
nös siitä, että tietoja saisi antaa viranomaiselle 
tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle, jos 
sillä on tarve saada tieto. Tieto saataisiin antaa, 
jos tiedon pyytäjä osoittaa edellytysten täytty
vän eli tiedot olisivat tarpeellisia lähinnä sää
dettyjen tehtävien hoitamiseksi. Luovutettuja 
tietoja saisi käyttää vain luovutuksen perustee
na olevaan tarkoitukseen eikä niitä saisi luo
vuttaa edelleen. 

26 §. Teknisestä tallenteesta, joka muodostaa 
henkilörekisterilaissa tarkoitetun henkilörekis
terin, saadaan asiakirjain julkisuudesta annetun 
lain (83/51) 18 a §:n mukaan antaa tietoja 
massaluovutuksena ja arkaluonteisena otanta
rra muun muassa silloin, kun luovuttaminen 
tapahtuu lain tai asetuksen mukaisesti. Tietojen 
luovuttaminen olisi sallittua tämän lainkohdan 
mukaisesti suoritettuna. Tiedon saajat saavat 
käyttää tietoja vain pykälässä mainittuun tar
koitukseen. Valvontatietorekisterin tietoja saisi 
luovuttaa vain rikosten ehkäisyä ja tutkintaa 
varten. 

27 §. Kansainvälisen tulliyhteistyön merkitys 

on viime vuosina kasvanut ja kasvaa edelleen 
Euroopan yhdentymiskehityksen myötä. Koska 
asiakirjajulkisuuslainsäädännössä ei säädetä 
erikseen tietojen luovuttamisesta ulkomaille, 
tarvittavat säännökset ehdotetaan otettaviksi 
tullilakiin. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäi
siin tietojen luovutuksesta kansainväliselle tul
lihallintojen yhteistyöjärjestölle Tulliyhteistyö
neuvostolle (CCC - Customs Co-operation 
Council), joka kerää jäsenmailta tietoja tulliri
kollisuudesta. Tietoja saisi luovuttaa vain tul
lirikoksista, joista saattaa seurata vankeutta. 

Suomen solmimissa tulliyhteistyösopimuksis
sa on määräyksiä tietojen luovuttamisesta toi
selle osapuolelle. Lisäksi laki kansainvälisestä 
oikeusavusta rikosasioissa ( 4/94) mahdollistaa 
kansainvälisen oikeusavun. Momentin 2 koh
dan mukaan tietoja saisi luovuttaa myös sellai
sen maan tulliviranomaiselle, jonka kanssa 
Suomi ei ole solminut tietojen vaihtoon velvoit
tavaa sopimusta. Suomen kannalta voi olla 
tärkeää saada näissäkin tapauksissa luovuttaa 
tietoja, jos laittoman toiminnan seuraukset 
saattaisivat kohdistua Suomeen tai Suomen 
kansalainen on mukana rikollisessa toiminnas
sa. 

EU:n tullivalvonnan tietojärjestelmää (CIS) 
käytetään nykyisin sanomanvälitykseen. Lähi
tulevaisuudessa se on tarkoitus laajentaa kes
kitelyksi tietojärjestelmäksi, johon jäsenmaat 
tallentavat tietoja ja käyttävät hyväkseen jär
jestelmän tiedostoja. Järjestelmän tarkoitukse
na on varmistaa tulli- ja maatalouslainsäädän
nön oikea soveltaminen sekä edistää tullirikos
ten ehkäisemistä, tutkintaa ja syytteeseenpa
noa. Tietoja tähän järjestelmään saisi luovuttaa 
3 kohdan mukaisesti. 

Momentin 4 kohdassa ehdotetaan, että tie
toja saisi antaa tulliviranomaisen lisäksi myös 
muulle viranomaiselle, joka tarvitsee tietoja 
rikoksen ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. Ky
seessä olisi yleensä poliisiviranomainen, mutta 
pyynnön esittäneen valtion sisäisestä lainsää
dännöstä riippuen se voisi olla muukin toimi
valtainen viranomainen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tietojen 
antamisesta massaluovutuksena. Henkilörekis
terilain 22 §:n 1 momentin mukaan henkilötie
toja saa luovuttaa massaluovutuksena tai arka
luonteisena otantarra ilman tietosuojalautakun
nan lupaa vain sellaiseen maahan, jonka lain
säädäntö vastaa Suomen henkilörekisterilain 
säännöksiä. Tietojen Juovuttaminen tapahtuisi 
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tullihallituksen välityksellä, kuten kansainväli
siin sopimuksiin perustuva tietojenvaihtokin. 

Tietojen saanti eräistä rekistereistä 

28 §. Tulliviranomaisilla on oikeus saada 
teknisen käyttöyhteyden välityksellä henkilö- ja 
muita tietoja tieliikenteen tietojärjestelmästä 
annetun lain (819/89) ja rikosrekisterilain 
(770/93) perusteella sekä lisäksi tietosuojalau
takunnan poikkeusluvalla väestörekisterikes
kuksen väestötietojärjestelmästä. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, mistä 
rekistereistä tulliviranomaisella olisi oikeus saa
da tietoja myös massaluovutuksena. Rekiste
rinpitäjän kanssa sovittaisiin, miten tiedot käy
tännössä luovutettaisiin. Tietoja voisi luovuttaa 
esimerkiksi automaattista tietojenkäsittelyjär
jestelmää käyttäen, jolloin tulliviranomainen 
voisi selata rekisteriä omalta päätteeltään. 

Nykyisen tullilain 5 §:n 1 momentin 3 koh
dan mukaisesta oikeudesta saada matkustajaa 
ja kulkuneuvon henkilökuntaa koskevia tietoja 
ehdotetaan säädettäväksi 1 momentin 1 koh
dassa. Samassa kohdassa ehdotetaan säädettä
väksi, että ajoneuvorekistereistä ja verohallin
non rekistereistä saisi tietoja myös verotusta ja 
perintää varten. Oikeus saada tietoja perintää 
varten mahdollistaisi nopeat turvaamistoimen
piteet. Verotuslain (1265/88) 132 §:n 2 momen
tin mukaan veroilmoitukset ja muut veroviran
omaiselle kertyneet asiakirjat on annettava 
verotusta ja veron perimistä varten. Ehdotettu 
säännös mahdollistaisi tietojen saannin massa
luovutuksena. 

Tullilaitos voidaan passintarkastajista anne
tun asetuksen (182/89) 1 §:n 2 momentin mu
kaan määrätä passintarkastusviranomaiseksi. 
Sisäasianministeriö on määrännyt tullilaitoksen 
suorittamaan passintarkastuksen sekä pohjoi
sella ja läntisellä maarajalla että koko maassa 
pienlentokoneiden ja kalastus- ja rahtialusten 
osalta. Tässä tehtävässä tullilaitos tekee muun 
muassa käännytys- ja viisumipäätöksiä, ottaa 
vastaan turvapaikkahakemuksia ja suorittaa 
Lapin tullipiirin alueella ulkomaalaislain 
(378/91) 53 a §:n mukaisen henkilötuntomerk
kien ottamisen. Passintarkastustehtävän hoita
miseksi tullilaitos tarvitsee tietoja ehdotetun 
säännöksen 2 kohdassa mainittujen viran
omaisten rekistereistä. 

Tullivalvonnassa ja tullirikostulkinnassa tul
liviranomaisten yhteistyö poliisin kanssa perus-

tuu asetukseen poliisin-, tulli- ja rajavartiovi
ranomaisten yhteistoiminnasta. Vireillä olevas
sa yhteistoiminta-asetuksen uudistamisessa sa
moin kuin hallituksen esityksessä laiksi poliisin 
henkilörekistereistä ehdotetaan säädettäväksi 
oikeus henkilötietojen luovuttamiseen teknisen 
käyttöyhteyden välityksellä tulliviranomaisille 
ulkomaanliikenteen valvontaa, tullirikosten es
tämistä ja selvittämistä sekä passintarkastus
tehtävää varten. Laki poliisin henkilörekiste
reistä on ehdotettu tulemaan voimaan vasta 
samaan aikaan kuin ehdotettu poliisilaki, joka 
puolestaan on ehdotettu tulemaan voimaan 
noin vuoden kuluttua vahvistamisesta. Tämän 
vuoksi tietojensaannista poliisin valtakunnalli
sista rekistereistä ehdotetaan säädettäväksi mo
mentin 3 kohdassa. 

Tullilain muutoksella (1163/93) säädettiin ri
koslain 32 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
rahanpesurikos tullirikokseksi. Momentin 4 
kohdassa säädettäisiin tulliviranomaisen oikeu
desta saada näiden rikosten ehkäisyä ja tutkin
taa varten Suomen Pankin rahoitustarkastuk
sen tietojärjestelmiin tallennetuista tiedoista ku
ten epäilyttävistä rahansiirroista. 

Tullilaitoksella on tietosuojalautakunnan 
poikkeusluvalla oikeus saada teknisen käyt
töyhteyden välityksellä henkilötietoja väestötie
tohallinnon rekistereistä ulkomaanliikenteen 
tullivalvontaa, tullirikosten tutkintaa sekä pas
sintarkastusta varten. Tästä oikeudesta ehdote
taan säädettäväksi momentin 5 kohdassa. Tie
toja saisi ehdotuksen mukaan käyttää myös 
perintään. 

Momentin 6 kohdassa ehdotetaan säädettä
väksi oikeudesta saada tietoja muun muassa 
syyteharkinnassa olleista ja vireillä olevista 
rikosasioista, tuomituista sakkorangaistuksista 
sekä vankeusrangaistusta suorittavista ja suo
rittaneista henkilöistä. Tiedot ovat tarpeellisia 
tullivalvonnassa ja esitutkinnassa tarkasteltaes
sa epäiltyjen taustatietoja. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin oikeu
desta saada tietoja niin sanotusta salaisesta 
puhelinnumerosta. Tulliviranomainen saa usein 
tullivalvonnan ja esitutkinnan yhteydessä epäil
tyjen muistiinpanoista tietoonsa puhelinnume
roita, joiden haltija olisi tärkeää tietää. Toisaal
ta voi olla tarpeen saada tieto tietyn henkilön 
tai osoitteen puhelinliittymän numerosta. Tie
dot voivat olla tärkeitä tullirikoksen selvittämi
sessä. Samanlaista oikeutta on ehdotettu halli
tuksen esityksessä poliisilaiksi. 
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Tullin maksaminen 

29 §. Voimassa olevan tullilain 42 §:n mu
kaan tullilasku on maksettava 15 päivän kulu
essa sen päiväyksestä. Koodeksin 222 artiklan 
1 a kohdan toisen alakohdan mukaan tullien 
maksamisen määräaika ei saa olla pitempi kuin 
10 päivää siitä ajankohdasta, jolloin kannetta
vien tullien määrä on annettu tiedoksi velalli
selle. Tämän mukaisesti ehdotetaan säädettä
väksi, että tulli olisi maksettava tullilaitoksen 
postisiirtotulotilille 10 päivän kuluessa tullilas
kun päiväyksestä, jollei määräaikaa ole piden
netty tai maksunlykkäystä tai muuta maksujär
jestelyä ole myönnetty. Määräajan pidennyk
sestä säädetään koodeksin 222 artiklan 1 a 
kohdan kolmannessa ja neljännessä alakohdas
sa ja maksujärjestelyistä 222 artiklan 2 kohdas
sa sekä 224-229 artiklassa. Käteisasiakas voisi 
kuten nykyisinkin maksaa tullilaskun myös 
tullitoimi paikkaan. 

30 §. Pykälä vastaa viivästyskoron ja jäämä
maksun osalta nykyisen tullilain 43 §:n sään
nöstä. Lisäksi pykälässä viitattaisiin nykyisin
kin sovellettaviin verojen ja maksujen perimi
seen ulosottotoimin sekä perimisen turvaamista 
koskeviin lakeihin samoin kuin veronkantola
kiin, johon on lisätty 4 c § ( 1321/94) saatujen 
varojen käyttöjärjestyksestä. Pykälän viittauk
set olisivat välttämättömiä, koska näissä laeissa 
mainitaan vain valtion vero ja koska tullia ei 
jäsenyystilanteessa enää tilitetä Suomen valti
olle vaan yhteisölle. Koska kansalliset sään
nökset voivat olla ristiriidassa koodeksin kans
sa, pykälässä mainittuja lakeja sovellettaisiin 
vain, jollei yhteisön lainsäädännössä toisin sää
detä. Ristiriitatilanne liittyy lähinnä koodeksin 
232 artiklan viivästyskorkomääräyksiin. Perus
tevalitussäännöstä ei sovellettaisi tulliin, joten 
tätä vastaava nykyisin muutoksenhakusään
nösten yhteydessä oleva tullilain 48 §:n 5 mo
mentti siirrettäisiin tähän pykälään. 

Tullinkorotus ja virhemaksu 

31 §.Pykälä vastaisi voimassa olevan tullilain 
36 §:n tullinkorotussäännöksiä koodeksin käsit
teistä johtuvin täydennyksin. 

32 §. Pykälän 1 momentissa on yhdistetty 
pääosiltaan nykyiset tullilain 37 §:n (1163/93 )ja 
38 §:n (288/83) virhemaksusäännökset. Virhe
maksu, enintään 15 000 markkaa, voitaisiin 
määrätä, jos viivästys tai muu virheellisyys 

koskee tullimenettelyä, jossa ei määrätä tullia 
tai jossa tullin määrä on vähäinen, eikä tullin
korotusta ole määrätty. Virhemaksu voitaisiin 
määrätä myös tullinpalautusta tai tullietuuden 
saamista koskevassa asiassa, jos on annettu 
vaillinainen tai virheellinen tieto tai asiakirja. 
Koska yhteisön lainsäädännön mukaan ei ole 
mahdollista myöntää tullinpalautusta tai tul
lietuutta säädetyn määräajan jälkeen tehdystä 
hakemuksesta, virhemaksusta ei voida enää 
nykyiseen tapaan säätää. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi mahdollisuudesta kantaa virhemaksua 
yhteisön sisäkaupan tilastointia koskevan il
moituksen viivästyksestä ja virheellisyydestä. 
Oikeus kantaa virhemaksua virheellisyyden 
koskiessa muuta koodeksissa tarkoitettua tul
liselvitysmuotoa kuin tullimenettelyyn asetta
mista vastaa, koodeksin käsitteistä johtuvia 
muutoksia lukuun ottamatta, nykyisen tullilain 
37 §:n 2 momenttia. 

33 §. Pykälä vastaa sisällöltään voimassa 
olevan tullilain 37 a §:ää eli jälkikäteen mää
rättävää tullinkorotusta ja virhemaksua. Tul
linkorotus tai virhemaksu voitaisiin määrätä 
myös tullivelan tiedoksiannan jälkeen koodek
sin 221 artiklan 3 kohdassa säädetyssä määrä
ajassa. 

Tavaran hävittäminen ja luovutus valtiolle 

34 §. Koodeksin 182 artiklan mukaan muu 
kuin yhteisötavara voidaan hävittää tai kansal
lisen lainsäädännön salliessa luovuttaa valtiol
le. Kyseessä on tulliselvitysmuoto, jossa tullia 
ei määrätä. Ehdotettu pykälä vastaa tullivero
lain 16 §:n 10 kohtaa, jonka mukaan asianmu
kaisesti tulliselvitettäviksi ilmoitetut tavarat, 
jotka on ennen niiden luovuttamista tullival
vonnasta hävitetty tai luovutettu valtiolle, ovat 
tullittomia. Tavaran hävittämisen ja valtiolle 
luovuttamisen edellytykseksi säädettäisiin, että 
se on ilmoitettu asianmukaisesti tulliviranomai
selle ja että koodeksin määräysten mukaisiin 
toimenpiteisiin tavaran tulliselvitysmuodon 
osoittamiseksi on ryhdytty. 

Tuontitullit voidaan palauttaa tai peruuttaa 
jo vapaaseen liikkeeseen lasketusta tavarasta 
koodeksin 238 artiklassa säädetyillä edellytyk
sillä, jotka vastaavat osittain nykyisen tullive
rolain 23 §:n erityispalautuksen myöntämistä 
koskevia säännöksiä. Tavara voidaan tällöin 
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asianosaisen pyynnöstä viennin sijasta hävittää. 
Lisäksi tavaran luovutus valtiolle olisi viennin 
sijasta mahdollista. 

Tullihuutokauppa 

35 §. Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa 
olevan tullilain 63 §:n 1 momentin säännöksiä. 
Maahan tuotua tavaraa jää jatkuvasti tullisel
vittämättömänä terminaaleihin ja muihin va
rastoihin. Näissä ja eräissä muissakin tapauk
sissa, joissa tavara on joutunut tullilaitoksen 
hallintaan tai valtion omistukseen, tullihuuto
kauppa on yksinkertaisin tapa korvata sään
nönmukainen tulliselvitys. Pykälän 1 momentin 
1-4 kohdassa lueteltaisiin edellytykset, joiden 
täyttyessä maahan tuotu tavara voidaan myydä 
tullihuutokaupalla. Koodeksin 75 artiklassa, 
johon 4 kohdassa viitataan, säädetään tavarois
ta, joita ei voida luovuttaa, koska niitä ei 
artiklassa tarkoitetuista syistä ole voitu tarkas
taa, tarvittavia asiakirjoja ei ole toimitettu 
tulliviranomaisille tai koska tuonti- tai vienti
tulleja ei ole maksettu määräajassa tai tavaroi
hin kohdistuu kieltoja tai rajoituksia. 

Pykälän 2 momentti vastaa nykyisen tullilain 
63 §:n 2 momenttia, joka koskee tavaran luo
vuttamista esimerkiksi valtion laitokselle tai 
tavaran hävittämistä silloin, kun sitä ei voida 
myydä tai sen myynti olisi epätarkoituksenmu
kaista. 

36 §. Nykyisen tullilain 64 §:n 1 momentin 
mukaan suoritetaan tullihuutokaupassa kerty
villä varoilla huutokauppakustannusten jälkeen 
rahtikulut ennen tullin jako-osuutta. Pykälän 1 
momentissa etuoikeusjärjestystä muutettaisiin 
siten, että rahtikulut kuuluisivat viimeisellä 
etuoikeussijalla oleviin muihin kustannuksiin, 
koska yksityisoikeudellisen saatavan erityisase
ma tullilaissa ei ole perusteltavissa. Tullin 
kanssa kolmannella etusijalla oleva valtion 
saama huutokauppaprovisio ei enää nykytilan
teessa ole myöskään perusteltavissa. Kaikki 
tullihuutokaupasta aiheutuvat valtion kulut si
sältyvät huutokauppakustannuksiin, jotka ovat 
ensimmäisellä etuoikeussijalla. Julkisoikeudelli
sia suoritteita koskevien säännösten mukaan 
maksun tulee vastata suoritteen tuottamisesta 
valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten 
määrää, eikä valtio saa periä ylimääräistä 
rahallista etua. Soveltamisasetuksen 867 a ar
tiklan säännösten mukaisesti tullihuutokaupas
sa kertyvillä varoilla suoritettaisiin tulli nykyi-

sestä poiketen myös silloin, kun tavara on 
luovutettu valtiolle tai tuomittu menetetyksi. 

Pykälän 2 momentti vastaisi voimassa olevan 
tullilain 64 §:n 2 momentin säännöstä, ja se 
koskee tullihuutokaupassa syntyneen ylijäämän 
tilitystä. 

Pykälän 3 momentissa, joka vastaisi pääosin 
nykyisen tullilain 64 §:n 3 momenttia, säädet
täisiin vajauksen perimisestä tavaranhaltijalta 
tapauksessa, jossa tavarasta huutokaupassa 
saatu hinta ei riitä tullin maksuun. 

Muutoksenhaku 

37 §. Koodeksin 243 artiklan 1 kohdan en
simmäisen alakohdan mukaan henkilöllä on 
oikeus hakea muutosta itseään välittömästi ja 
henkilökohtaisesti koskevaan tullilainsäädän
nön soveltamiseen liittyvään tulliviranomaisen 
päätökseen. Artiklan 2 kohdan mukaan muu
tosta voi hakea jäsenvaltion säännösten mukai
sesti ensimmäisessä vaiheessa jäsenvaltion tä
hän tarkoitukseen nimeämiltä tulliviranomaisil
ta sekä toisessa vaiheessa riippumattomalta 
toimielimeltä, joka voi olla tuomioistuin tai 
vastaava erikoiselin. Jos valituksessa vaaditaan 
tullin palauttamista tai peruuttamista samoilla 
perusteilla kuin koodeksin 236 artiklassa sää
detään, piiritullikamari tutkisi valitusasian ensi 
asteena samalla tavoin kuin voimassa olevan 
tullilain 47 §:n (1165/87) 1 momentin nojalla. 
Muutoksenhaun kaksivaiheisuus toteutuisi 
myös valitettaessa tullilaboratorion päätöksestä 
ja niistä piiritullikamarin päätöksistä, jotka 
koskevat muuta kuin tullin määrää, esimerkiksi 
valitettaessa päätöksestä, jossa kielletään tava
ran luovutus vapaaseen liikkeeseen Rooman 
sopimuksen 36 artiklaan perustuvan kansalli
sen kiellon tai rajoituksen vuoksi. 

Edellä todettu koodeksin 236 artiklan mu
kainen tullin palauttamis- ja peruuttamismenet
tely vastaa nykyistä tullilain 47 §:ssä säädet tyä 
t~llinoikaisumenettelyä tavaranhaltijan hyväk
SI. 

Pykälä vastaisi pääosin tullilain 48 §:ää, sel
laisena kuin se on 1.12.1994 voimaan tulevassa 
laissa (701/94). Valitusaika tullin määräämistä 
koskevassa asiassa kuitenkin Ivhenisi koodek
sin 236 artiklan 2 kohdassa säädetyn määrä
ajan mukaiseksi. Valitusaika olisi siten kolme 
vuotta tullivelan tiedoksiannosta eikä kuten 
nykyisin kolme vuotta tullin määräämistä seu
raavan kalenterivuoden alusta. 

38 §. Pykälä vastaisi valituksen johdosta pii-
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ritullikamarissa tapahtuvan asian tutkimisen 
osalta tullilain 4 7 §:n (1165/87) 1 momenttia ja 
valituksen raukeamisen sekä asian seuraavaan 
valituselimeen siirtämisen osalta tullilain 48 
a§:ää (701/94). 

39 §. Pykälän 1 momentti vastaisi tullilain 
49 §:n 2 momenttia (701/94), joka koskee liikaa 
maksetun tullin suorittamista takaisin muutok
senhausta huolimatta. Palautettavalle tullille 
suoritettavaa korkoa koskeva 2 momentti vas
taa tullilain 49 §:n 3 momenttia (1165/87). 

Pykälän 3 momentti oikeudenkäyntikulujen 
korvaamisesta vastaa tullilain 49 §:n 4 moment
tia (701/94). Sen 1 momenttia vastaavaa sään
nöstä ei enää tarvittaisi, koska koodeksin 244 
artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutok
senhaku ei estä valituksenalaisen päätöksen 
täytäntöönpanoa. 

40 §.Pykälä vastaisi tullilain 50 §:ää (701/94). 
Se koskee valittamista lääninoikeuden päätök
sestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä sii
hen liittyvän valitusluvan edellytyksiä. 

41 §. Asiassa, joka ei varsinaisesti koske 
tullin määrää, valitettaisiin 37 §:n mukaan tul
lihallitukseen. Tässä pykälässä säädettäisiin va
littamisesta tullihallituksen päätöksestä kor
keimpaan hallinto-oikeuteen, kuten nykyisen 
tullilain 50 a §:ssä. 

Tullirikokset ja niiden selvittäminen 

42 §. Pykälä sisältää rangaistussäännökset, 
jotka ovat sisällöltään samat kuin nykyisen 
tullilain 51 ja 52 §:ssä. Niin sanotun sinetinmur
torikoksen rangaistusasteikko olisi sama kuin 
rikoslain 16 luvun 17 §:n vastaavassa yleissään
nöksessä, johon nykyisessä laissa viitataan. 
Säännös olisi mainittua rikoslain säännöstä 
kattavampi, koska rangaistavaa olisi myös 
muun kuin viranomaisen asettaman sinetin 
murtaminen, jos tulliviranomainen on hyväk
synyt sinetin tähän käyttöön. Sinetti voisi olla 
myös ulkomaan tulliviranomaisen panema tai 
hyväksymä. Tullin kavaltamisesta rangaistai
siin 2 momentin mukaan edelleen veropetokse
na rikoslain mukaisesti. Pelkkien menettely
säännösten, myös yhteisösäännösten, rikkomi
sesta rangaistaisiin 3 momentin mukaan tulli
rikkomuksena sakolla. Tullilainsäädännöllä 
tarkoitetaan koodeksin 1 artiklan mukaan koo
deksin sekä sen täytäntöönpanemiseksi yhtei
sön tasolla tai kansallisella tasolla annettuja 
säännöksiä. 

43 §. Tämä esitutkintaa koskeva lainkohta 
vastaisi nykyisen lain 53 §:ää. Lisäksi tullirikos
ten esitutkinnassa noudatettaisiin yleisiä esitut
kintaa koskevia säännöksiä. Tullimiehellä olisi 
tullilaitoksen suorittamassa esitutkinnassa sa
mat oikeudet kuin poliisimiehellä poliisin suo
rittamassa esitutkinnassa. 

44 §. Tullirikoksiin syyllistyvät usein henki
löt, joilla ei ole kotipaikkaa Suomessa. Tämän 
vuoksi tullilaissa on säädetty, että pidätetyn 
vapaaksi päästämisen ehdoksi voidaan vaatia 
vakuus. Esitutkintalainsäädäntöä uudistettaes
sa tarpeelliseksi harkittu säännös ehdotetaan 
pidettäväksi edelleen voimassa nykyisen tulli
lain 55 §:n mukaisessa muodossa. 

45 §. Tullimies voisi olla ryhtymättä toimen
piteisiin vähäpätöisten rikosten syytteeseen 
saattamiseksi. Säännös vastaisi tullilain 57 §:ää. 
Lisäksi ehdotetaan mahdollisuutta antaa huo
mautus toimenpiteistä luovuttaessa. Huomau
tus kirjattaisiin, jotta rikkeen mahdollinen uu
siminen voitaisiin todeta. 

46 §. Säännös vastaisi nykyisen lain 58 §:n 1 
momenttia (695/93), jonka mukaan tullimies 
voisi poliisin tavoin antaa rangaistusmääräys
menettelystä annetun lain ( 692/93) mukaisesti 
rangaistusvaatimuksia. 

47 §. Lainkohta sisältäisi säännökset haasta
misesta. Pykälän 1 ja 2 momentti vastaisivat 
nykyisen tullilain 58 §:n 2 momenttiaja 60 §:ää, 
ja 4 momentti, ehdotetusta 3 momentista joh
tuvin muutoksin, tulliasetuksen 25 §:n 3 mo
menttia. Pykälän 2 momentin säännös olisi 
poikkeus oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 
20 §:n 2 momentin määräyksestä, jonka mu
kaan asiamiehelle voidaan antaa haaste rikos
asiassa tiedoksi vain lievästi rangaistavista ri
koksista. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan uutta 
säännöstä, jonka mukaan tulliviranomainen 
voisi haastamiseen oikeutetun viranomaisen 
pyynnöstä suorittaa haastamisen myös muussa 
kuin tullirikosasiassa. Mahdollisuus antaa täl
laista virka-apua olisi tärkeää silloin, kun 
henkilö on poistumassa maasta. 

Suomi on solminut niin sanotut rajatulliyh
teistyösopimukset Ruotsin (Sops 2/63) ja Nor
jan (Sops 37/69) kanssa. Sopimusvaltioiden 
tulliviranomaiset voivat suorittaa tullitoimia 
niin sanotulla valvontavyöhykkeellä toisen val
tion lukuun. Sopimusten avulla on voitu jär
keistää viranomaisten työskentelyä. Esimerkik
si Norjasta Suomeen saapuvan liikenteen tulli
valvonta voidaan suorittaa siten, että sen suo-
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rittavat vain Norjan tulliviranomaiset Norjan 
puolella. Tarkastusten yhteydessä he voivat 
paljastaa Suomen lain rikkomuksia. Tämän 
vuoksi ehdotetaan 5 momentissa säädettäväksi, 
että sopimuksissa tarkoitettu tulliviranomainen 
voisi valvontavyöhykkeellä antaa haasteen ja 
rangaistusvaatimuksen tullirikosasiassa tiedok
si. Myös Suomen tulliviranomaisen olisi mah
dollista suorittaa tiedoksianto valvontavyöhyk
keellä toisen sopimusvaltion puolella. 

Rikoslain 1 luvun 6 §:n mukaan ulkomailla 
tehdystä rikoksesta voidaan syyte nostaa vain, 
jos oikeuskansleri on antanut syytemääräyksen. 
Kuitenkaan syytemääräystä ei tarvita, jos ri
koksen on tehnyt Suomen kansalainen ja se 
kohdistuu Suomeen. Käytännössä rangaistus
määräys-menettely voisi kohdistua vain Suo
men kansalaisiin, jos rikos paljastetaan Ruotsin 
tai Norjan puolella. 

Takavarikoitu tavara 

48 §. Säännös vastaisi nykyisen tullilain 
59 §:ää. Tullirikosasioissa toistuvat tilanteet, 
joissa takavarikoidun tavaran omistaja tai hal
tija on tuntematon. Tällöin hänet haastetaan 
julkisella haasteella saapumaan tuomiois
tuimeen uhalla, että vaatimus tavaran menet
tämisestä voidaan ratkaista poissaolasta huoli
matta. 

49 §. Takavarikoitua tavaraa ei ole tarkoi
tuksenmukaista säilyttää, jos oikeudenkäynti
prosessi kestää kauan. Nykyisen tullilain 61 §:n 
mukaisesti ehdotetaan säädettäväksi, että tava
ra saadaan tietyin edellytyksin luovuttaa, myy
dä tai ottaa käyttöön jo ennen menetetyksi 
tuomitsemista. 

50§. Ehdotettu pykälä siitä, että tulliviran
omainen panee täytäntöön menetelyksi tuomit
tua tavaraa koskevan päätöksen, olisi sama 
kuin nykyisen tullilain 62 §. Jos tavara on 
määrätty palautettavaksi, se on 2 momentin 
mukaan tulliselvitettävä asianmukaisesti kuten 
nykyäänkin. 

Erinäiset säännökset 

51 §. Pykälä vastaisi voimassa olevan tullilain 
33 §:n 1 momentin arviotullausta koskevaa 
säännöstä, jollaista ei ole yhteisön tullilainsää
dännössä. Koska arvioon perustuva tullin mää
rääminen saattaa eräissä tilanteissa olla välttä-

mätöntä yhteisösäännöksiä sovellettaessa, 
säännöksen säilyttäminen kansallisessa tullilais
sa on eräin käsitteellisin täsmennyksin tarpeen. 

52§. Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa 
olevan tullilain 33 §:n 2 momenttia, ja se koskee 
lain säännösten kiertämistä. Koska yhteisön 
tullilainsäädännössä ei ole vastaavaa säännös
tä, tulliedun saaminen lakia kiertämällä tulisi 
estää kansallisin säännöksin. 

Nykyisen tullilain 44 §:n mukaan asiamies on 
yhteisvastuussa tavaranhaltijan kanssa tullin 
maksamisesta. Suorassa edustuksessa, joka on 
määritelty koodeksin 5 artiklassa, edustaja ei 
ole vastuussa tullivelasta. Koodeksin 201 artik
lan 3 kohdan toisen alakohdan nojalla on 
kuitenkin mahdollista ulottaa velkavastuu kan
sallisin säännöksin myös henkilöön, joka on 
pykälän 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
antanut virheellisiä tietoja tulli-ilmoitusta var
ten. Tämän vuoksi ehdotetaan, että edustaja 
olisi aina vastuussa tullivelasta toimittuaan 
vilpillisesti tai huolimattomasti. 

53§. Pykälän sisältö vastaisi nykyisen tulli
lain 41 §:ää pienimmästä kannettavasta tullin 
määrästä. Käytettäessä ilmaisua tileihin kirjaa
minen säännöksen sisältö vastaisi koodeksin 
käsitteistöä. Soveltamisasetuksen 868 artiklan 
mukaan jäsenvaltiolla on oikeus olla kirjaamat
ta tileihin tulleja, joiden määrä on alle l 0 ecua 
(noin 60 markkaa). Pienimmästä tullin määräs
tä säädettäisiin edelleen asetuksella. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

54§. Ehdotetun tullilain voimaantulon ajan
kohdasta säädettäisiin asetuksella. 

Säännöksen 2 momentissa kumottaisiin sel
lainen tullilainsäädäntö, jonka yhteisön tulli
lainsäädäntö ja ehdotettava uusi tullilaki kor
vaisivat. Koodeksin alueeseen liittyvä tuonti- ja 
muita maatalousmaksuja koskeva lainsäädän
tö, joka kuuluu maa- ja metsätalousministeriön 
toimivaltaan, kumotaan kuitenkin erikseen. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin sovellet
tavaksi kumottavaa lainsäädäntöä eräisiin siir
tymävaiheessa tullattaviin tavaroihin. Nykyisin 
tullin perusteet määräytyvät tulliverolain 3 §:n 
nojalla pääsääntöisesti tavaran tullivalvonnasta 
luovutuspäivän tai tullauspäivän mukaan. On 
tarkoituksenmukaista, että tavara, jonka tul
laus on aloitettu tai olisi pitänyt aloittaa 
nykyisen tullilainsäädännön mukaisesti, tulla
taan loppuun saakka samojen säännösten mu
kaisesti. Kuruottavaa lainsäädäntöä määräai-
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koineen sovellettaisiin siten muun muassa ta
varan tulliselvitykseen, tulliverotukseen ja muu
toksenhakuun vielä uuden lainsäädännön aika
na, jos tavara on luovutettu tullivalvonnasta 
vanhan lainsäädännön voimassa ollessa. Me
nettely estäisi keinottelumahdollisuudet. Muu
toin, jos tavaran tulli olisi alempi uuden lain 
mukaan, joissakin tapauksissa saattaisi olla 
edullista lykätä tullattavaksi ilmoittamista tul
linkorotus- tai virhemaksuseuraamuksista huo
limatta. 

Suomen Euroopan unioniin liittymistä kos
kevan sopimuksen liitteessä VI on siirtymäai
kaa koskevia määräyksiä muun muassa tava
ran alkuperäselvityksistä ja -menettelyistä, jak
sotullauslupien, tullivarastolupien ja vapaa
alue- sekä vapaavarastolupien, sisäiseen ja ul
koiseen jalostukseen sekä tullivalvonnassa ta
pahtuvaan valmistukseen, väliaikaiseen 
maahantuontiin liittyvien lupien voimassaolos
ta sekä tullivelan syntymisestä ja tullin kanta
misesta samoin kuin sen palauttamisesta ja 
peruuttamisesta. Viittaussäännös on tässä in
formatiivinen; liittymissopimuksen osana lailla 
vahvistettavan liitteen VI määräyksiä sovelle
taan välittömästi jäsenyyden tultua voimaan. 

Pykälän 5 momentin mukaan verottomien 
tavaroiden myymälöitä koskevat luvat olisivat 
voimassa tullivarastolupina, jolloin niihinkin 
sovellettaisiin liittymissopimuksen liitteen VI 
siirtymäsäännöksiä. Säännös on tarpeen sen 
vuoksi, että yhteisön tullilainsäädännössä ei ole 
erillisiä säännöksiä verottomien tavaroiden 
myymälöistä, vaan ne katsotaan tullivarastoik
Sl. 

1.2. Laki tullilaitoksesta annetun lain muuttami
sesta 

2 §. Tullilaitos huolehtii toimialaansa liitty
västä tilastoinnista. Se antaa tietoa ulkomaa
kaupan tilasta ja kehityksestä selvittämällä 
tavaravirtojen suuntia Suomen ja muiden mai
den välillä sekä tilastoimalla näiden tavaravir
tojen määriä, laatua ja arvoa. 

Yhteisön jäsenenä Suomen on huolehdittava 
sekä Suomen ja kolmansien maiden että Suo
men ja muiden yhteisömaiden välisen kaupan, 
niin sanotun sisäkaupan tilastoinnista. Ulko
maankauppaan liittyvien alkuperä- ja muiden 
erityiskysymysten sekä tullaustoiminnan yleisen 
tuntemuksen vuoksi olisi perusteltua, että tul
lilaitos huolehtii myös jäsenyystilanteessa koko 

ulkomaankaupan tilastoinnista, johon sisältyy 
myös sisäkaupan tilastointi. Koska tulliliiton 
sisämarkkinakaupassa tullilaitoksella ei ole 
yleistä toimivaltaa, siitä olisi säädettävä tapaus
kohtaisesti erikseen. Tätä koskeva selvennys 
tehtäisiin lainkohdan 2 momenttiin. 

5 ja 8 §. Tullihallituksen yhteydessä toimivan 
tullipoliittisia asioita valmistelevan tulliasiain 
neuvottelukunnan tehtävät siirtyisivät jäsenyys
tilanteessa pääosin Euroopan yhteisön komis
siolle. Jäljelle jäävät tehtävät olisi tarkoituksen
mukaisinta hoitaa ED-asioiden valmisteluorga
nisaation asianomaisissa jaostoissa, kuten tul
liteknisessä ja kauppapolitiikan jaostossa. Tä
män vuoksi neuvottelukunta olisi syytä lak
kauttaa ja sitä koskevat 5 ja 8 §:t kumota. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Ehdotetun tullilain soveltamisalaan liittyvistä 
tarkemmista, lähinnä menettelyä koskevista 
säännöksistä säädettäisiin uusittavassa tulliase
tuksessa. Asetuksessa olisi säännökset muun 
muassa palautettavalle tullille maksettavasta 
korosta, pienimmästä tileihin kirjattavasta tul
lin määrästä, tullin määräämiseen liittyvistä 
pyöristyssäännöistä, tullirikosasiassa esitutkin
taa suorittavien viranomaisten välisestä työnja
osta, tavaran takavarikoimisessa noudatetta
vasta menettelystä sekä rikostutkinnan ja val
vonnan henkilörekistereistä. 

Lakiehdotuksen 4 §:n 1 momentin nojalla 
tullihallitus määräisi tullilaitoksen sisäisestä 
toimivallan jaosta. Saman lainkohdan 2 mo
mentin sekä 6 §:n 1 momentin nojalla tullihal
litus antaisi lisäksi eräitä menettelyyn liittyviä 
määräyksiä. Valtiovarainministeriö määräisi 
tarvittaessa tullilain 9 §:n 2 momentin nojalla 
eräiden muonitustavaroiden tullittomuudesta 
sekä 12 §:n 3 momentin nojalla Suomen ja 
kolmannen maan välisessä ammattimaisessa 
liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökun
nan tullittomien tuomisten rajoituksista. Edellä 
tarkoitetut päätökset ja määräykset on tarkoi
tus saattaa voimaan yhtäaikaa uuden tullilain 
ja -asetuksen kanssa. 

Tullilaitoksesta annettua asetusta on lisäksi 
tarkoitus muuttaa jäsenyystilanteen edellyttä
mät täydennykset ja muun muassa virkamies
lainsäädännön muutokset huomioon ottaen. 
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3. Voimaantulo 

Ehdotetut lait saatettaisiin voimaan vain 
siinä tapauksessa, että Suomi on Euroopan 
unionin jäsen. Tämän vuoksi lain voimaantu
lon ajankohdasta säädettäisiin asetuksella. 

4. Säätäruisjärjestys 

Voimassa olevat tullilaki ja tulliverolaki on 
säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä. 
Niitä koskevan hallituksen esityksen (HE 
10/1978 vp) perusteluissa todetaan syyksi tähän 
ensisijaisesti se, että kummallakin lailla siirre
tään verolainsäädännön alaan kuuluvia val
tuuksia annettavaksi asetuksella tai tullihalli
tuksen päätöksellä. Lisäksi mainitaan, että 
muun muassa tulliteistä, liikennepaikoista, ta
varan säilyttämisestä ja kuljettamisesta ennen 
tullausta sekä tietojen antamisesta samoin kuin 
tavaran arvon ja paljouden määrityksestä, tul
littomuuden ja väliaikaisen tullittomuuden ra
joista ynnä muusta joudutaan antamaan alem
manasteisia määräyksiä, vaikka toisaalta tode
taankin, ettei niillä ole sanottavaa verotuksel
lista merkitystä. 

Ehdotetun tullilain 9 §:n 2 momentin mu
kaan valtiovarainministeriö voisi laajentaa 
muonituksen tullittomuutta koskemaan eräitä 
muitakin kuin 1 momentissa mainittuja kulku-

1. 

neuvoja. Nykyisessä tulliverolaissa on vastaava 
valtuutus 7 b §:n 2 momentissa (1386/92). Uu
den lain 4 §:n 2 momentissa valtiovarainminis
teriölle ehdotettavaa valtuutta saatetaan yhtei
sö- ja kansallisen lainsäädännön yhteensovitta
miseksi ja toimeenpanemiseksi joutua käyttä
mään siten, että menettelytapojen ohella on 
välttämätöntä määrätä myös aineellisesti vai
kuttavista seikoista. Hallitusmuodon 61 §:n ny
kyisen muodon (1 077/91) mukaan ainoastaan 
valtion verosta säädetään lailla. Uuden tullilain 
säännökset koskisivat ainoastaan tullia, joka ei 
kuitenkaan enää olisi kansallinen vero, vaan se 
kannettaisiin yhteisön lukuun ja tilitettäisiin 
välittömästi sille. Jäsenvaltioilla ei yleensäkään 
ole valtaa määrätä tullista muutoin kuin yhtei
sön lainsäädännön erikseen sallimissa tapauk
sissa. Tullista määräämisen siirtoa hallinnolle ei 
siten enää voida pitää hallitusmuodon 61 §:n 
vastaisena verosta säätämisen delegointina. 
Edellä mainitut tulliteistä, liikennepaikoista, 
tavaran säilyttämisestä ynnä muusta määrää
mistä koskevat valtuussäännökset korvautuvat 
yhteisön tullikoodeksin välittömästi sovelletta
villa tai valtuussäännöksillä. 

Ehdotettu tullilaki voidaan näin ollen säätää 
tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set 

Tullilaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Yleiset säännökset 

1 § 
Tätä lakia sovelletaan kolmansista maista 

tuotavien ja niihin vietävien tavaroiden tullive
rotukseen ja tullivalvontaan sen lisäksi, mitä 
niistä säädetään yhteisön tullikoodeksista an
netussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 
2913/92 (koodeksi), tietyistä yhteisön tullikoo
deksin soveltamista koskevista säännöksistä 
annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 
2454/93 (soveltamisasetus) ja yhteisön tullitto
muusjärjestelmän luomisesta annetussa neuvos
ton asetuksessa (ETY) N:o 918/83 (tullitto-

4 341283T 

muusasetus) tai muussa Euroopan yhteisöjen 
(yhteisö) lainsäädännössä. Lisäksi tätä lakia 
sovelletaan yhteisön lainsäädännön ohella Suo
men ja muiden maiden välisen kaupan tilas
tointiin sekä tullirikostutkintaan. 

2§ 
Tullilainsäädännön mukaisia toimivaltuuksia 

voidaan käyttää yhteisön lainsäädäntöä nou
dattaen myös yhteisön sisäisessä liikenteessä 
tavaroiden maahantuontia ja maastavientiä 
koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattami
sen valvomiseksi. 
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3§ 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) Suomen tullialueelta aluetta, jonka muo

dostavat valtakunnan maa-alue, aluevedet ja 
ilmatila, kuitenkin niin, että tullialue ulottuu 
kaksi meripeninkulmaa aluemeren ulkorajaa 
ulommaksi, jollei asiasta ole kansainvälisesti 
muuta sovittu; 

2) yhteisön tullialueella koodeksin 3 artiklas
sa tarkoitettua aluetta; 

3) kolmannella maalla aluetta, joka ei kuulu 
yhteisön tullialueeseen; 

4) tullitoimenpiteellä tullilaitoksen toimival
taan kuuluvaa virkatointa tullirikosten esitut
kintaa lukuun ottamatta; 

5) tullirikoksella rikosta, joka käsittää tämän 
lain tai muun lain säännösten, joiden noudat
tamisen valvonta tai täytäntöönpano on tulli
laitoksen tehtävänä, taikka näiden nojalla an
nettujen säännösten tai määräysten rikkomisen 
samoin kuin rikoslain 46 luvussa tarkoitettua 
laitonta tuontitavaraan ryhtymistä, sellaista ri
koslain 32 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitet
tua kätkemisrikosta ja muutakin sellaista sään
nösten rikkomista, johon sisältyy omaisuuden 
maahantuontia tai maastavientiä. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi sovel
letaan koodeksin 4 artik1an määritelmiä. 

Viranomaisten toimivalta 

4§ 
Yhteisön tullilainsäädännössä tarkoitettu tul

liviranomainen ja toimivaltainen viranomainen 
on tullilaitos, jollei erikseen toisin säädetä. 
Tullihallitus määrää tältä osin tullilaitoksen 
sisäisestä toimivallan jaosta. 

Tullihallitus voi muutoinkin määrätä yhtei
sön tullilainsäädännön mukaisista menettelyis
tä, jollei niistä muuta säädetä. Valtiovarainmi
nisteriö voi ratkaista periaatteellisesti tai muu
toinkin merkittävän, myös muun tullia koske
van yhteisön lainsäädännön soveltamiseen liit
tyvän asian. 

5 § 
Poikkeukset tullittomuutta koskevista sään

nöksistä, milloin se tullittomuusasetuksen mu
kaan on mahdollista, myöntää tullihallitus. 
Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

6§ 
Tullihallitus voi määrätä tullietuutta koske-

vissa sopimuksissa sekä yhteisön yksipuolisesti 
soveltamissa tullietuusjärjestelmissä tarkoitetun 
kohtelun saamiseksi noudatettavasta ja sovel
tuvin osin muustakin alkuperän selvitysmenet
telystä. Tullihallitus antaa tarvittaessa mää
räyksiä myös alkuperäsääntöjen soveltamisen 
yhtenäistämiseksi. 

Tullihallitus voi valtuuttaa toimielimen, jolla 
on tarpeellinen asiantuntemus, antamaan muu
hun kuin tullietuuskohteluun oikeuttavia ylei
siä alkuperätodistuksia. 

7§ 
Tullihallitus vahvistaa maahantuonnin ja 

maastaviennin yhteydessä ulkomaan valuutassa 
ilmaistujen rahamäärien Suomen rahaksi 
muuntamisessa käytettävät muuntokurssit. 

8§ 
Tullihallitus antaa hakemuksesta määräämil

lään ehdoilla luvan vapaa-alueen ja vapaava
raston perustamiseen sekä siellä harjoitettavaan 
teolliseen, kaupalliseen tai muuhun palvelutoi
mintaan. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
taloudellisesti, aluepoliittisesti tai muutoinkin 
merkittävissä tapauksissa ottaa asian ratkaista
vakseen. 

Tullittomuus 

9§ 
Tullittornia ovat ammattimaisessa Suomen ja 

kolmannen maan välisessä liikenteessä olevan 
vesi- tai ilma-aluksen tavanomaiseen muoni
tukseen tarkoitetut tavarat sekä poltto- ja 
voiteluaineet, jotka alus tuo mukanaan Suo
men tullialueelle tai jotka siihen Suomen tulli
alueella toimitetaan sen omaa käyttöä varten. 
Tullittomuus koskee myös aluksessa Suomen 
tullialueelia kulutettavia tavaroita. 

Valtiovarainministeriö voi määrätä, että tul
littornia ovat 1 momentissa tarkoitetut tavarat 
myös silloin, kun kysymyksessä on viranomai
sen käytössä oleva alus, tutkimus- tai kalas
tusalus tai Suomen ja kolmannen maan väli
sessä liikenteessä oleva juna. Valtiovarainminis
teriö voi määrätä näiden kulkuneuvojen tuo
miin tavaroihin sovellettavista tullittomuuden 
rajoituksista ja ehdoista. 

10 § 
Tullittornia ovat tavarat, jotka tulevat ulko

valtojen Suomessa toimiville diplomaattisille ja 
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muille samassa asemassa oleville edustustoille 
tai lähetettyjen konsulien virastoille viralliseen 
käyttöön taikka diplomaattisten edustajien, lä
hetettyjen konsulien tai mainittujen edustusto
jen ulkomaan kansalaisuutta olevien hallinnol
lisen ja teknisen henkilökunnan jäsenten ja 
heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten 
henkilökohtaiseen käyttöön sen mukaan kuin 
diplomaattisia suhteita koskevassa Wienin 
yleissopimuksessa (SopS 4/70) ja konsulisuhtei
ta koskevassa Wienin yleissopimuksessa (SopS 
50/80) määrätään. Ulkoasiainministeriö vahvis
taa yleissopimusten mukaisten edellytysten ole
massaolon. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tavaraa ei 
saa tullia suorittamatta myydä eikä muutoin
kaan luovuttaa tai vuokrata eikä antaa vastik
keettakaan käytettäväksi muulle kuin vastaa
vaan tullittomuuteen oikeutetulle edustustolle 
tai henkilölle ennen kuin kolme vuotta on 
kulunut tavaran luovuttamisesta kysymyksessä 
olevaan käyttöön. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu henkilö muut
taessaan pois Suomesta ennen kuin 2 momen
tissa säädetty määräaika on kulunut, täällä 
myy käytössään olleen ajoneuvon, siitä on 
suoritettava tullia 1/36 jokaista määräajasta 
jäljellä olevaa täyttä tai vajaata kuukautta 
kohti. 

11 § 
Tullittornia ovat kansainväliseen siviili-ilmai

lun yleissopimukseen (SopS 11/49) liittyneen 
kolmannen maan kanssa tehdyn sopimuksen 
perusteella kyseisen sopimusvaltion lentoyhtiön 
kansainvälisessä lentoliikennetoiminnassa käy
tettävät maa- ja turvalaitteet, opetusvälineet ja 
mainittujen tavaroiden varaosat ja tarvikkeet. 

12 § 
Suomen ja kolmannen maan välisessä am

mattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon 
henkilökuntaan kuuluva henkilö, jonka koti
paikka on Suomessa, saa tuoda tullitta matka
tavaroita ja tuomisia sen mukaan kuin tullit
tomuusasetuksessa matkustajasta säädetään. 

Tuomisten määrä ei kalenterikuukauden ai
kana saa kuitenkaan ylittää määrää, joka 
matkustajalla on oikeus kerralla tuoda tullitta. 
Tuomisten tuonti on rajoitettava yhteen ker
taan kuukaudessa, jollei tulliviranomainen eri
tyisestä syystä myönnä tästä poikkeusta. 

Valtiovarainministeriö voi rajoittaa 1 mo
mentissa tarkoitetun kulkuneuvon henkilökun-

taan kuuluvan henkilön, jonka kotipaikka on 
yhteisön tullialueen ulkopuolella, oikeutta tuo
da tullitta tuomisia. 

Tullivalvonta 

13 § 
Tullitoimenpide on suoritettava aiheuttamat

ta suurempaa haittaa tai vahinkoa kuin sen 
suorittamiseksi voidaan pitää puolustettavana. 

Jokainen on velvollinen alistumaan tullitoi
menpiteeseen ja myötävaikuttamaan siihen, et
tä se voidaan suorittaa asianmukaisesti. 

14 § 
Tullitoimenpiteen suorittamiseksi tulliviran

omaisella tai muulla toimivaltaisella viranomai
sella on oikeus: 

1) pysäyttää ja tarkastaa kulkuneuvo; 
2) pysäyttää henkilö ja suorittaa henkilöön 

kohdistuva etsintä tämän saapuessa tullialueel
le, lähtiessä tullialueelta, käydessä kulkuneu
vossa tai muussa paikassa, jossa tavaraa pure
taan, lastataan tai säilytetään sekä muuallakin 
tullialueella, jos siihen on erityisiä syitä; 

3) pidättää ja tarvittaessa ottaa haltuunsa 
tavara, jota ei ole asianmukaisesti tulliselvitet
ty; 

4) päästä varastoihin, tiloihin ja muihin 
paikkoihin, missä tavaraa valmistetaan, säily
tetään tai myydään, ei kuitenkaan ainoastaan 
asuntona tai rakennuksen asuintiloina käytet
tävään osaan, ja suorittaa tarpeellinen tarkas
tus; 

5) tarkastaa postilähetysten kirjesalaisuutta 
loukkaamatta tavaraa, sen valmistusta ja kir
janpitoaineistoa ja tarkastaa henkilön mukana 
olevat rahavarat rikoslain 32 luvun 1 §:n 2 
momentissa tarkoitetun kätkemisrikoksen pal
jastamiseksi; 

6) saada tarpeelliset tavaranhaltijaa, muuta 
asianosaista, tavaraa, kulkuneuvoa, matkusta
jaa ja kulkuneuvon henkilökuntaa koskevat 
asiakirjat ja tiedot; 

7) antaa tavaran purkausta, lastausta, luo
vututusta, kuljetusta ja varastointia koskevia 
määräyksiä; 

8) asettaa tullivalvonnassa olevaan kulku
neuvoon, tavaraan, varastoon tai muuhun 
paikkaan tullisinetti, tullilukko tai muu tunnis
tamismerkki; 

9) eristää, sulkea tai tyhjentää tavaroiden 
valmistus-, lastaus-, purkaus- tai muu tarkas
tuspaikka tai alue sekä kulkuneuvo, jos se on 
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tarpeen yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi 
tai tullitoimenpiteen suorittamiseksi sekä kiel
tää tai rajoittaa liikkumista tällaisessa paikassa, 
alueella tai kulkuneuvossa; 

10) estää lainsäädännön ja kansainvälisten 
sopimusvelvoitteiden mukaisesti tavaran vienti 
Suomen tullialueelta. 

Jos on todennäköistä, että suomalaisella, 
kansallisuutta vailla olevalla tai väärää lippua 
käyttävällä aluksella harjoitetaan salakuljetusta 
Suomeen tai Suomesta, voidaan alus pysäyttää 
ja tarkastaa myös tullialueen ulkopuolella, ei 
kuitenkaan vieraan valtion aluevesillä. Alus 
voidaan tuoda satamaan tarpeellista selvitystä 
varten. 

15 § 
Henkilönkatsastus ja muu kuin henkilön 

matkatavaroihin tai päällysvaatteisiin kohdis
tuva tarkastus voidaan 14 §:n 1 momentin 2 
kohdassa mainituissa tapauksissa kohdistaa 
myös esitutkintaa suorittamatta henkilöön, jota 
epäillään todennäköisin syin rikoksesta, josta 
säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin 
kuusi kuukautta vankeutta. Toimenpiteestä 
päättää vähintään tullipäällysmiehen virka-ase
massa oleva tullimies. Muutoin näitä toimen
piteitä suoritettaessa noudatetaan soveltuvin 
osin, mitä menettelystä henkilöön kohdistuvas
sa etsinnässä säädetään pakkokeinolaissa 
(450/87). 

16 § 
Tullimiehellä on oikeus 15 §:ssä tarkoitetun 

etsinnän sekä kiinniottamisen, pidättämisen, 
vangitsemisen ja säilöönottamisen yhteydessä 
tarkastaa henkilö sen varmistamiseksi, ettei 
henkilöllä ole hallussaan esineitä tai aineita, 
joilla hän voi vaarantaa tarkastamisen tai 
säilyttämisen taikka aiheuttaa vaaraa itselleen 
tai muille. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut vaaralliset 
esineet tai aineet saadaan ottaa pois tarkastet
tavalta. Ne on palautettava hänelle tarkastuk
sen jälkeen tai vapaaksi päästämisen yhteydes
sä, jollei siihen lain mukaan ole estettä. 

Tullimiehellä on kuitenkin oikeus ottaa tila
päisesti haltuun vaaralliset esineet, niihin kuu
luvat tai liittyvät osat ja vaaralliset aineet siltä, 
jonka voidaan perustellusti epäillä ikänsä, 
päihtymyksensä, mielentilansa tai muiden olo
suhteiden perusteella aiheuttavan välitöntä vaa
raa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. 
Haltuun otetut tavarat on palautettava 14 

vuorokauden kuluessa, jollei muu viranomai
nen ole ryhtynyt toimenpiteisiin hallussapitoa 
koskevan luvan peruuttamiseksi. 

17 § 
Mitä rikoslain 3 luvun 8 §:ssä säädetään 

poliisimiehen oikeudesta käyttää eräissä ta
pauksissa voimakeinoja, sovelletaan vastaavasti 
tullimieheen ja siihen, joka on hänen apunaan 
virkatehtävää toimittamassa. 

18 § 
Jokaisen on tullihallituksen tai piiritullika

marin kehotuksesta määräajassa annettava sel
laisia toisen tulliverotusta tai siitä johtuvaa 
valitusasiaa varten tarpeellisia toista koskevia 
tietoja, jotka selviävät hänen hallussaan olevis
ta asiakirjoista, mikäli ne eivät koske asiaa, 
josta hänellä on lain mukaan oikeus kieltäytyä 
todistamasta. Toisen taloudellista asemaa kos
kevia tietoja ei kuitenkaan saa kieltäytyä anta
masta. 

Tullihallitus voi velvoittaa sen, joka ei nou
data 1 momentin tai koodeksin 14 artiklan 
nojalla asetettuja velvoitteita, täyttämään ne 
sakon uhalla. 

19 § 
Tulliviranomaisella on oikeus saada virka

apua toiselta viranomaiselta tullilaitokselle 
kuuluvan tehtävän suorittamiseksi. 

20 § 
Tulliviranomaisella on oikeus saada liikenne

paikan omistajalta tai haltijalta käyttöönsä 
korvauksetta kalusteineen sellaiset tarpeelliset 
valvontatilat, joita liikenteen määrä ja muut 
olosuhteet edellyttävät tullitoimenpiteiden suo
rittamiseksi. 

Tullilaitoksen henkilörekisterit 

21 § 
Tullilaitoksen henkilörekistereitä ovat val

vontatietorekisteri sekä tullilaitoksesta annetus
sa laissa (228/91) säädettyjen tehtävien hoita
miseksi 22 §:ssä tarkoitetut rekisterit. Rekiste
reihin sovelletaan henkilörekisterilakia 
(471/87), jollei tässä laissa toisin säädetä. 

22 § 
Tullilaitoksen henkilörekisteri voidaan perus

taa: 
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1) tullilaitoksen valtakunnalliseen käyttöön; 
2) yhden tai useamman tullipiirin käyttöön; 
3) tullilaitoksen henkilöstöön kuuluvan tai 

tullilaitoksen henkilöstöön kuuluvien muodos
taman työryhmän käyttöön. 

Tullivalvonnan ja tullirikostutkinnan rekiste
reissä olevat tiedot on pidettävä salassa, jollei 
toisin säädetä. 

23 § 
Tullihallituksen pitämä valvontatietorekisteri 

on tullilaitoksen käyttöön tarkoitettu pysyvä 
henkilörekisteri. Rekisteriin saa kerätä ja tal
lentaa tullirikosten ehkäisemiseksi ja selvittämi
seksi tarpeellisia tietoja henkilöistä, joiden on 
syytä epäillä: 

1) syyllistyvän tai syyllistyneen rikokseen, 
josta saattaa seurata vankeutta; 

2) myötävaikuttavan tai myötävaikuttaneen 
rikokseen, josta saattaa seurata enemmän kuin 
kuusi kuukautta vankeutta. 

Muista tullilaitoksen valtakunnallisista ja py
syvistä tullivalvonnan ja tullirikostutkinnan 
käyttöön tarkoitetuista henkilörekistereistä 
säädetään asetuksella. 

24 § 
Rekistereihin tallennettujen henkilötietojen 

tarpeellisuus on tarkistettava vähintään kerran 
vuodessa. 

Virheelliseksi todetun tiedon saa säilyttää, 
jos se on tarpeen rekisteröidyn, muun asian
osaisen tai tullilaitoksen henkilöstöön kuulu
van oikeuksien turvaamiseksi. Tällaista tietoa 
saa käyttää ainoastaan mainittuun tarkoituk
seen. 

Tietojen salassapito ja luovuttaminen 

25 § 
Jokainen on velvollinen pitämään salassa ja 

olemaan käyttämättä hyväkseen, mitä hän vi
rassaan tai muuten on tavaran tulliselvitykseen, 
varastointiin tai kuljetukseen liittyvistä asiakir
joista tai muulla tavoin saanut tietää toisen 
liiketoiminnasta. 

Kuluttajien suojelemiseksi suoritetun tutki
muksen tulos ja muu tieto saadaan kuitenkin 
julkaista, jos julkaiseminen on yleisen edun 
kannalta tärkeää. 

Lisäksi tullihallitus saa antaa tai määrätä 
annettavaksi liiketoimintaa koskevia tietoja vi
ranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle 
yhteisölle, jolla on tarve saada tieto salassa 

pidettävästä asiasta. Tulliviranomainen saa an
taa muitakin tietoja, jos ne ovat yksittäistapa
uksessa tarpeen hengelle tai terveydelle vaaral
lisen tapahtuman, vapauteen kohdistuvan ri
koksen taikka huomattavan ympäristö- tai 
omaisuusvahingon välttämiseksi. Tietoja ei saa 
luovuttaa edelleen eikä käyttää ilman tullihal
lituksen lupaa muuhun kuin siihen tarkoituk
seen, johon ne on luovutettu. 

26 § 
Tulliviranomainen saa luovuttaa, myös mas

saluovutuksena ja henkilörekisterilaissa tarkoi
tettuna arkaluonteisena otantana, henkilötieto
ja, jotka ovat tarpeen: 

1) poliisille ja rajavartioviranomaiselle rikos
ten ehkäisyä ja tutkintaa taikka ulkomaa
laisasiain käsittelyä sekä ulkomaalaisen maa
hantulon ja maastalähdön valvontaa varten; 

2) ulkomaalaiskeskukselle Suomen kansalai
suutta, ulkomaalaisen maahantuloa, maassa 
oleskelua ja työntekoa sekä pakolaisia ja tur
vapaikkaa koskevien asioiden käsittelyä varten; 

3) ulkoasiainministeriölle ja Suomen edustus
toille passin, viisumin taikka oleskelu- tai työ
luvan myöntämistä varten; 

4) veroviranomaisille verotuksen toimitta
mista, verojen ja maksujen perimistä, verotusta 
koskevaa muutoksenhakua ja ulosottoa varten. 

Valvontatietorekisterin tietoja saa kuitenkin 
luovuttaa vain poliisille ja rajavartioviranomai
selle rikosten ehkäisyä ja tutkintaa varten. 

27 § 
Tulliviranomainen saa luovuttaa ulkomaille 

tullilaitoksen henkilörekistereihin talienneituja 
ja muita tietoja seuraavasti: 

1) tulliyhteistyöneuvostoiie (CCC) seilaisista 
tuilirikoksista, joista saattaa seurata vankeutta; 

2) tulliviranomaiselle rikosten ehkäisemistä, 
selvittämistä ja syyteharkintaan saattamista 
varten; 

3) Euroopan unionin tullivalvonnan tietojär
jestelmiin tulii- ja maatalouslainsäädännön oi
kean soveltamisen varmistamiseksi sekä tulliri
kosten ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja syyte
harkintaan saattamiseksi; 

4) muulle kuin tulliviranomaiselle, jos tiedot 
ovat tarpeen sellaisen rikoksen ehkäisemiseksi 
tai selvittämiseksi, josta Suomessa tehtynä voi
taisiin tuomita vankeuteen. 

Tietoja saa luovuttaa henkilörekisterilain 
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22 §:n momentissa tarkoitettuun valtioon 
myös massaluovutuksena tai arkaluonteisena 
otantana. 

Tietojen saanti eräistä rekistereistä 

28 § 
Tulliviranomaisella on oikeus saada tullilai

tokselle kuuluvien tehtävien suorittamiseksi 
tarpeellisia tietoja, myös massaluovutuksena, 
sillä tavoin kuin asianomaisen rekisterinpitäjän 
kanssa sovitaan: 

1) tullirikosten ehkäisyä ja tutkintaa varten 
yhteisöiltä ja yhtymiltä matkustajaa ja kulku
neuvon henkilökuntaa koskevista rekistereistä 
sekä verohallinnon ja ajoneuvohallinnon rekis
tereistä myös verotusta ja perintää varten; 

2) passintarkastusta varten ulkoasiainminis
teriön tietojärjestelmien viisumi-, oleskelu- ja 
työlupapäätöksistä sekä ulkomaalaiskeskuksen 
tietojärjestelmistä ja rajavartiolaitokselta ulko
maalaisten maahantulon ja maastalähdön val
vontaa koskevista rekistereistä; 

3) tullirikosten ehkäisemistä ja tutkintaa sekä 
passintarkastusta varten poliisin valtakunnalli
seen käyttöön tarkoitetuista rekistereistä; 

4) rikoslain 32 luvun 1 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun kätkemisrikoksen ehkäisyä ja tut
kintaa varten Suomen Pankin yhteydessä toi
mivan rahoitustarkastuksen tietojärjestelmistä; 

5) perintää, tullivalvontaa, tullirikosten eh
käisemistä ja tutkintaa sekä passintarkastusta 
varten väestötietojärjestelmästä; 

6) oikeushallinnon tietojärjestelmistä tietoja 
syyteharkinnassa olevista tai olleista rikosasi
oista, annetuista rangaistusmääräyksistä, tuo
mioistuimessa vireillä olevista rikosasioista, 
tuomituista sakkorangaistuksista, tuomlOIS
tuinten lainvoimaisista ratkaisuista, joilla syyte 
on hylätty, ja vankeusrangaistusta suorittavista 
tai suorittaneista henkilöistä; tietojen saamises
ta rikosrekisteristä säädetään kuitenkin rikos
rekisterilaissa (770/93). 

Tulliviranomaisella on lisäksi oikeus saada 
tullirikosten ehkäisyä ja tutkintaa varten !ele
toimintaa harjoittavalta yhteisöitä yhteystiedot 
sellaisesta teleliittymästä, jota ei mainita julki
sessa luettelossa. 

Tullin maksaminen 

29 § 
Tulli on maksettava tullilaitoksen postisiirto-

tulotilille 10 päivän kuluessa tullilaskun päivä
yksestä, jollei määräaikaa ole pidennetty tai 
maksunlykkäystä tai muuta maksujärjestelyä 
ole myönnetty. Muu kuin tullihallituksen rekis
teröimä asiakas (käteisasiakas) voi maksaa 
tullilaskun myös tullitoimipaikkaan. 

30 § 
Tullin maksamisen viivästysseuraamuksiin 

sekä tullin perimiseen ulosottotoimin ja perimi
sen turvaamiseen sovelletaan, jollei yhteisön 
lainsäädännössä toisin säädetä, mitä veron 
viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetussa 
laissa (145176), verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) perus
tevalitusta koskevia säännöksiä lukuun otta
matta sekä verojen ja maksujen perimisen 
turvaamisesta annetussa laissa (395173) sääde
tään. Velalliselta saadut varat käytetään tullin 
maksamiseksi siinä järjestyksessä kuin verosta 
säädetään veronkantolaissa (611/78). 

Tullinkorotus ja virhemaksu 

31 § 
Tullia voidaan korottaa: 
1) jos tulli-ilmoitus tai muu tulliverotusta 

varten tarvittava tieto tai asiakirja on annettu 
säädetyn määräajan jälkeen, vähintään 50 ja 
enintään 15 000 markalla, ja jos tulli-ilmoitus, 
muu tieto tai asiakirja on annettu vasta keho
tuksen jälkeen, enintään 20 000 markalla; 

2) jos tulli-ilmoitus tai muu tieto tai asiakirja 
on annettu vaillinaisena tai virheellisenä tai jos 
ilmoittamisvelvollisuus on kokonaan tai osaksi 
laiminlyöty, enintään 30 prosentilla; 

3) jos tahallaan tai törkeästä huolimatto
muudesta on annettu vaillinainen tai väärä 
tulli-ilmoitus, muu tieto tai asiakirja taikka 
jätetty muutoin ilmoittamisvelvollisuus täyttä
mättä, ja menettely on ollut omiaan aiheutta
maan sen, että tullia olisi voinut jäädä mää
räämättä, enintään 50 prosentilla; 

4) jos maahan saapuva henkilö tietensä tai 
törkeästä huolimattomuudesta on laiminlyönyt 
ilmoittamisvelvollisuutensa tuomalla tai yrittä
mällä tuoda tullitta enemmän tavaraa, kuin 
mihin hänellä on oikeus, eikä asiaa ole käsitel
tävä tullirikoksena, 100 prosentilla. 

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä, ottaen huomioon sillä saavutetta
vissa olleen hyödyn määrä ja muut asiaan 
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vaikuttavat olosuhteet, on pidettävä törkeänä, 
tullia on korotettava vähintään 50 ja enintään 
100 prosentilla. 

Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitettu puutteelli
suus tai virheellisyys on koskenut vain osaa 
tavaroista, korotus on määrättävä vain näiden 
tavaroiden osalta. 

32 § 
Jos 31 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoi

tettu viivästys tai muu virheellisyys koskee 
tullimenettelyä, jossa ei määrätä tullia tai jossa 
tullin määrä on vähäinen, eikä tullinkorotusta 
ole määrätty, tai jos on annettu vaillinainen tai 
virheellinen tieto tai asiakirja tullin palauttami
seksi tai tullietuuden saamiseksi, voidaan mää
rätä virhemaksua vähintään 50 ja enintään 
15 000 markkaa. 

Virhemaksua voidaan määrätä myös, jos 
viivästys tai muu virheellisyys koskee yhteisön 
sisäkaupan tilastointia tai muuta koodeksissa 
tarkoitettua tulliselvitysmuotoa kuin tullime
nettelyyn asettamista. 

33 § 
Edellä 31 §:ssä tarkoitettu tullinkorotus tai 

32 §:ssä tarkoitettu virhemaksu voidaan määrä
tä myös tullivelan tiedoksiannan jälkeen kol
men vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jol
loin tullivelka on syntynyt tai, jos tavara on 
tulliton, jolloin tulliviranomainen on hyväksy
nyt tulli-ilmoituksessa annetut tiedot. 

Jos viivästys tai muu virheellisyys koskee 
yhteisön sisäkaupan tilastointia, virhemaksu 
voidaan määrätä kolmen vuoden kuluessa siitä 
ajankohdasta, jolloin tilastoilmoitus on annettu 
tai olisi pitänyt antaa. 

Tavaran hävittäminen ja luovutus valtiolle 

34 § 
Muu kuin yhteisötavara voidaan hävittää tai 

luovuttaa valtiolle tavaranhaltijan pyynnöstä 
edellyttäen, että se on ilmoitettu asianmukai
sesti tulliviranomaiselle ja on ryhdytty koodek
sin määräysten mukaisesti toimenpiteisiin tava
ran tulliselvitysmuodon osoittamiseksi. Tavara 
voidaan hävittää tai luovuttaa valtiolle myös 
sen jälkeen, kun se on luovutettu vapaaseen 
liikkeeseen, jos tuontitulleja palautetaan tai 
peruutetaan koodeksin 238 artiklan mukaisesti. 

Tullihuutokauppa 

35 § 
Tullihuutokaupalla myydään tavara: 
1) joka on tuomittu lainvoimaisella päätök

sellä menetetyksi valtiolle; 
2) joka on luovutettu valtiolle; 
3) joka on tullivalvonnassa ja jota ei ole 

määräajassa tulliselvitetty; 
4) jota ei ole voitu luovuttaa koodeksin 75 

artiklassa mainituista syistä tai jota ei ole 
noudettu kuuden kuukauden kuluessa sen luo
vutuksesta vapaaseen liikkeeseen. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua tavaraa ei 
voida myydä sen käyttöä tai myyntiä rajoitta
van lainsäädännön tai muun tavaran laatuun 
liittyvän syyn vuoksi tai jos sen myynti olisi 
epätarkoituksenmukaista eikä tavaran käytös
tä, luovuttamisesta tai hävittämisestä ole sää
detty erikseen, tavara voidaan valtiovarainmi
nisteriön päätöksellä tai ministeriön ohjeiden 
mukaisesti luovuttaa valtion laitokselle tai eri
tyisestä syystä muullekin taikka hävittää. Edel
lä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun 
tavaran omistusoikeuden katsotaan luovutetta
essa siirtyvän valtiolle tai muulle luovutuksen 
saajalle. 

36 § 
Tullihuutokaupassa kertyvillä varoilla suori

tetaan tavaraan liittyvät kustannukset seuraa
vassa järjestyksessä: 

1) huutokauppakustannukset; 
2) tulli; 
3) muut kustannukset. 
Ylijäämä on tilitettävä valtiolle, jollei tava

ranhaltija vaadi sitä vuoden kuluessa huuto
kaupasta. Tavaranhaltijalle on, mikäli mahdol
lista ilmoitettava ylijäämästä. 

Jos huutokaupalla myydystä tavarasta on 
jäänyt tullivelkaa, vajaus peritään tavaranhal
tijalta. 

Muutoksenhaku 

37 § 
Piiritullikamarin päätökseen tullin tai tullin

palautuksen määräämistä tai tullinperuutusta 
koskevassa asiassa haetaan muutosta valitta
malla Uudenmaan lääninoikeuteen. Tullilabo
ratorion päätökseen sekä muissa kuin edellä 
tarkoitetuissa asioissa piiritullikamarin päätök
seen haetaan muutosta valittamalla tullihalli
tukseen. Valtion puolesta valitusoikeus piiritul-
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Iikamarin päätökseen on piiritullikamarissa 
olevalla tulliasiamiehellä. 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa 
tullitoimipaikkaan. 

Valitusaika tullin tai tuiJinpalautuksen mää
räämistä tai tullinperuutusta koskevassa asiassa 
on kolme vuotta tullivelan tiedoksiannosta tai 
tullinpalautuksen määräämistä tai tullinperuu
tusta seuraavan kalenterivuoden alusta, kuiten
kin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedok
sisaannista. Muusta päätöksestä valitettaessa 
valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedok
sisaannista. Tulliasiamiehen valitusaika on 30 
päivää päätöksen tekemisestä. 

38 § 
Piiritullikamarin on valituksen johdosta tut

kittava, ovatko koodeksin 236 artiklassa tar
koitetut edellytykset tullin palauttamiselle tai 
peruuttamiselle olemassa. Jos piirituiJikamari 
esitetyn pyynnön mukaisesti palauttaa tai pe
ruuttaa tullia, valitus raukeaa. 

Siltä osin kuin valituksessa esitetty pyyntö ei 
anna aihetta tullinpalautukseen tai tuiJinperuu
tukseen, piiritullikamarin on annettava valituk
sesta lausunto ja toimitettava asian käsittelyssä 
syntyneet asiakirjat viipymättä Uudenmaan 
lääninoikeudelle. 

39 § 
Jos tulli on lääninoikeuden päätöksellä pois

tettu tai sitä on alennettu, liikaa maksettu tulli 
on muutoksenhausta huolimatta palautettava 
viivytyksettä. 

Jos tullia on koodeksin 236 artiklassa tarkoi
tetun tullinpalautuspyynnön tai valituksen joh
dosta palautettu, suoritetaan palautusmäärälle 
asetuksella säädetty korko. Korko lasketaan 
tullinpalautuspyynnön tai valituksen vireilletu
lopäivästä taikka, jos tullilasku on maksettu 
vasta mainittujen ajankohtien jälkeen, maksu
päivästä takaisinmaksupäivään. Jos valitukses
sa tarkoitetusta asiasta on tehty aikaisemmin 
tullinpalautuspyyntö, joka on hylätty, korko 
lasketaan pyynnön vireilletulopäivästä. Korkoa 
ei makseta palautetulle tullille, joka on asetuk
sella säädettävää määrää pienempi. 

Valitukseen annettavassa päätöksessä voivat 
tullihallitus, lääninoikeus ja korkein hallinto
oikeus määrätä valtion suorittamaan oikeuden
käyntikulujen korvausta asian laadun ja oikeu
denkäymiskaaren 21 luvussa säädettyjen perus
teiden mukaan. 

40 § 
Lääninoikeuden päätökseen saa hakea muu

tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu
teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää vali
tusluvan. 

Valitusluvan myöntämisen perusteet ovat: 
1) lain soveltamisen kannalta muissa saman

laisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte
näisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia kor
keimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 

2) asian saattamiseen korkeimman haiJinto
oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; 

3) valitusluvan myöntämiseen on painava 
taloudellinen tai muu syy. 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, 
että se koskee vain osaa muutoksenhaun koh
teena olevasta lääninoikeuden päätöksestä. 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää
ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Vali
tuskirjelmä, johon on sisällytettävä valituslupa
hakemus, on toimitettava valitusajassa kor
keimmalle hallinto-oikeudelle tai Uudenmaan 
lääninoikeudelle. Valtion puolesta valitusoikeus 
on tullihallituksessa olevalla tulliasiamiehellä. 

41 § 
Tullihallituksen päätökseen saa hakea muu

tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu
teen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok
sisaannista. Valtion puolesta valitusoikeus on 
tullihallituksessa olevalla tulliasiamiehellä, jon
ka valitusaika on 30 päivää päätöksen tekemi
sestä. 

Tullirikokset ja niiden selvittäminen 

42 § 
Joka ilman lupaa tahallisesti murtaa lukon, 

lyijykkeen, sinetin tai muun esteen, jonka Suo
men tai ulkomaan tuiJiviranomainen on pannut 
tai hyväksynyt tullitavaran sulkemiseksi tai 
paikan eristämiseksi, taikka muutoin hankkii 
pääsyn mainituin tavoin suljettuun tilaan, on 
tuomittava tuliisinelin murtamisesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Rangaistus tullin lainvastaisesta välttämises
tä tai sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 29 
luvun 1-3 §:ssä. 

Joka tahallisesti tai törkeästä luottamuksesta 
laiminlyö tullilainsäädännön mukaisen ilmoit
tamis- tai muun velvollisuuden taikka muuten 
rikkoo sanottuja säännöksiä, on tuomittava, 
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jollei teosta muualla ole säädetty ankarampaa 
rangaistusta, tullirikkomuksesta sakkoon. 

43 § 
Tullirikosasiaa tutkittaessa noudatetaan esi

tutkinnasta ja pakkokeinoista erikseen ann~t
tujen säännösten lisäksi _t~män lai~ säännö~s1ä. 

Tullimiehellä on tulllVlranommsen suoritta
massa esitutkinnassa sama oikeus ryhtyä tut
kintatoimenpiteisiin ja käyttää pakkokeinoja 
kuin poliisimiehellä poliis!virano~aisen ~oimit
tamassa esitutkinnassa. P1dättän11Seen mkeute
tuista tullimiehistä säädetään pakkokeinolain 1 
luvun 6 §:n 3 kohdassa. 

Tutkinnanjohtajana tulliviranomaisen toi
mittamassa esitutkinnassa on pidättämiseen oi
keutettu tullimies. Erityisestä syystä tutkinnan
johtajana saa olla muu vähi~tä~n tull!pä~llys
miehen asemassa oleva tulhm1es. Talla1sella 
tutkinnanjohtajalla on sama oikeus kuin pidät
tämiseen oikeutetulla virkamiehellä päättää ta-
kavarikosta ja etsinnästä. . 

Jokainen, jolta otaksutaan saatavan selvitys
tä tullirikoksesta, on velvollinen kutsusta saa
pumaan esitutkintaan kuu!tavaksi lä_himpään 
tullitoimipaikkaan. Muutom saapuv1llaolosta 
säädetään esitutkintalaissa ( 449/87). 

44 § 
Jos pidätetyllä tai vangitulla ei ole vakinaista 

asuntoa Suomessa ja on todennäköistä, että 
hän poistumaHa maasta karttaa oikeudenk.~yn
tiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa, hanen 
vapaaksi päästämisensä ehdok~i voidaan pan
na, että hän asettaa vakuuden, JOnka harkitaan 
takaavan hänen saapumisensa oikeudenkäyn
tiin ja ehkä tuomittavien seuraam~sten suorit
tamisen. Jos vapaaksi päästetty e1 saavu vas
taamaan tuomioistuimeen tai suorittamaan 
vankeusrangaistustaan sinä aikana, jona ran
gaistus saadaan tuomita tai tuomit~u. va~keus
rangaistus panna täytäntöön, t~om101~tum_ saa 
tuomita vakuuden kokonaan tm osaks1 valtwlle 
menetetyksi. Tuomittu sakko tai sakkorangai_s
tuksen täytäntöönpanosta annetun lam 
(318/63) nojalla perittävä valtion saaminen 
saadaan periä vakuudesta. 

45 § 
Tullimies voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin 

syyllisen saattamiseksi syytteeseen, jos rik_okses
ta ei ole odotettavissa ankarampaa ranga1stusta 
kuin sakkoa ja rikosta on kokonaisuudessaan 
pidettävä ilmeisen vähäisenä. Tullimies voi 

5 341283T 

kuitenkin antaa tällaiseen rikokseen syyllisty
neelle huomautuksen. 

46 § 
Jos tullirikosta koskeva asia voidaan käsitel

lä rangaistusmääräysmenettelyssä, tutki~n~n
johtaja tai tehtävään määrätty n:uu tul!n_mes 
voi syyttäjäviranomaisten antam1en ohJeiden 
mukaisesti jo esitutkinnan yhteydessä antaa 
rangaistusvaatimuksen siten kuin rangaistus
määräysmenettelystä annetun laissa (692/93) 
säädetään. 

47 § 
Tullirikosasiassa esitutkinnan johtaja tai teh

tävään määrätty muu tullimies on oikeutettu 
suorittamaan haastamisen ja muun tiedoksian
nan niin kuin haastemies. 

Tullirikosasiassa haaste voidaan antaa tie
doksi myös vastaajan haasteen vastaanottamis
ta varten valtuuttamalle asiamiehelle. 

Tullimies voi haastamiseen oikeutetun viran
omaisen pyynnöstä suorittaa haastamisen myös 
muussa kuin tullirikosasiassa. 

Tulliviranomaisen suorittamassa haastami
sessa ja muun tiedoksiannan ~oimittamise_ssa 
noudatetaan soveltuvin osin, m1tä haastemies
laissa (505/86) ja haastemiesasetuksessa 
( 506/86) säädetään. 

Ra ja tulliyhteistyösopimuksessa tarkoitettu 
virkamies, joka suorittaa tullitoimenpiteitä 
Suomen valtion lukuun, voi tullirikosasiassa 
antaa tiedoksi haasteen ja 46 §:ssä tarkoitetun 
rangaistusvaatimuksen sopimuksen tarkoitta
malla valvontavyöhykkeellä. 

Takavarikoitu tavara 

48 § 
Jos takavarikoidun tavaran omistaja tai hal

tija on tuntematon tai hänellä ei ole tunn~ttu_a 
olinpaikkaa Suomessa, hänet haastetaan JUlki
sella haasteella saapumaan tuomioistuimeen 
määrä päivänä, jota ei saa asettaa aikaise~ma~
si kuin seitsemänneksi päiväksi haasteen JUlkai
semisesta. Haaste on pantava tuomioistuimen 
kansliaan yleisesti nähtäville. 

Jollei takavarikoidun tavaran laillisesti haas
tettu omistaja tai haltija saavu vastaamaan 
asiassa eikä näytä laillista estettä, vaatimus 
tavaran menettämisestä ratkaistaan hänen pois
saolastaan huolimatta. 

49 § 
Takavarikoitu tavara saadaan, jollei muussa 
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laissa toisin säädetä, ennen kuin se on tuomittu 
menetetyksi: 

1) luovuttaa omistajalle piiritullikamarin 
harkitsemaa vakuutta vastaan; 

2) myydä huutokaupalla, jos omistaja siihen 
suostuu tai jos tavaran säilyttäminen on han
kalaa; 

3) käyttää tullihallituksen määräämään tar
koitukseen, jos tavaran tuonti tai vienti on 
kielletty ja sen säilyttäminen on hankalaa. 

Jos tuomioistuin tuomitsee takavarikoidun 
tavaran menetetyksi, omistusoikeuden katso
taan siirtyneen valtiolle silloin, kun takavarik
ko tehtiin. Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa menetetyksi tuomitun tavaran si
jasta katsotaan sen arvo menetetyksi. 

50§ 
Piiritullikamari panee täytäntöön tulliri

kosasiassa menetetyksi tuomittua omaisuutta 
koskevan päätöksen. 

Takavarikoitu tavara, joka on määrätty pa
lautettavaksi omistajalle tai sille, jolla on muu
toin oikeus tavaraan, on tulliselvitettävä asian
mukaisesti. 

Erinäiset säännökset 

51 § 
Tulli on määrättävä arvion perusteella, jos 

tulli-ilmoitusta ei ole annettu tai sitä ei täyden
nettynäkään voida panna tullin perusteeksi. 
Tavaranhaltijalle on kuitenkin annettava ensin, 
mikäli mahdollista tilaisuus selvityksen antami
seen. Tullin määräämistä koskevassa päätök
sessä on mainittava arvion peruste. 

52§ 
Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on 

annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei 
vastaa asian varsinaista luonnetta ja tarkoitus
ta, asiassa on meneteltävä niin kuin siinä olisi 
käytetty oikeaa muotoa. 

Sen lisäksi, mitä koodeksissa säädetään, ve
lallisena pidetään myös henkilöä, joka on 
antanut tulli-ilmoitusta varten tietoja, jotka 

hän on tiennyt tai jotka hänen olisi kohtuudella 
pitänyt tietää virheellisiksi, ja jos tullia tämän 
vuoksi on jäänyt määräämättä. 

53§ 
Tulli kirjataan tileihin ja palautetaan täysin 

markoin jättämällä yli menevät pennit lukuun 
ottamatta. Pienimmästä tileihin kirjattavasta 
tullin määrästä säädetään asetuksella. 

Voimaantulo-ja siirtymäsäännökset 

54§ 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet

tävänä ajankohtana. 
Tällä lailla kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 

1978 annettu tullilaki (573/78), 14 päivänä 
heinäkuuta 1978 annettu tulliverolaki (575/78), 
19 päivänä joulukuuta 1980 annettu tullausar
volaki (906/80), 10 päivänä heinäkuuta 1987 
annettu tullitariffilaki ( 660/87) ja 31 päivänä 
joulukuuta 1971 annettu laki kehitysmaista 
peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuontimak
suetuuksista (973/71) niihin myöhemmin tehtyi
ne muutoksineen, 28 päivänä toukokuuta 1993 
vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuus
järjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen 
muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä 
määräyksistä annettu laki (460/93) sekä vaat
teiden tullittomasia maahantuonnista eräissä 
tapauksissa 24 päivänä tammikuuta 1992 an
nettu laki ( 4 7/92). 

Tavaraan, joka on luovutettu tullivalvonnas
ta tai joka olisi pitänyt ilmoittaa tullattavaksi 
ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 
edellä 2 momentissa tarkoitettua kmnottavaa 
lainsäädäntöä. 

Sen lisäksi mitä 3 momentissa säädetään 
noudatetaan Norjan kuningaskunnan, Itäval
lan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin 
kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unio
niin 24 päivänä kesäkuuta 1994 allekirjoitetun 
sopimuksen liitteessä VI olevia siirtymäajan 
määräyksiä (Sops /94). 

Kumottavan tullilain nojalla myönnetyt ve
rottomien tavaroiden myymälän pitämistä kos
kevat luvat ovat voimassa tullivarastolupina, ja 
niihin sovelletaan, mitä 4 momentissa sääde
tään. 
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2. 
Laki 

tullilaitoksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä helmikuuta 1991 tullilaitoksesta annetun lain (228/91) 5 ja 8 §ja 
muutetaan 2 §:n 2 momentti, seuraavasti: 

2§ 

Tullilaitos huolehtii ulkomaankaupan tilas
toinnista sekä muusta toimialaansa liittyvästä 
tilastoinnista ja ulkomaankaupan palvelutoi
minnasta sekä suorittaa muut laitokselle sovel-

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1994 

tuvat tehtävät, jotka sille asetuksella tai valtio
neuvoston päätöksellä annetaan. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Ilkka Kanerva 
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Liite 

2. 
Laki 

tullilaitoksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä helmikuuta 1991 tullilaitoksesta annetun lain (228/91) 5 ja 8 §ja 
muutetaan 2 §:n 2 momentti, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

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

5§ 
Tullihallituksen yhteydessä on tulliasiain neu

vottelukunta. Sen tehtävänä on antaa valtiova
rainministeriön pyynnöstä lausuntoja sekä tehdä 
esityksiä tulliverolakeihin tehtävistä muutoksista 
ja tullipolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä sekä 
seurata ja valmistavasti käsitellä markkinahäi
riö- ja polkumyyntiasioita. 

Neuvottelukunnan asettamisesta ja kokoon
panosta säädetään asetuksella. 

8§ 
Tämän lain tai sen nojalla annettujen sään

nösten estämättä tulliverolain ( 575/78) 27 §:n 
nojalla asetettu tulliasiain neuvottelukunta voi 
toimia tämän lain 5 §:ssä tarkoitettuna neuvot
telukuntana nykyisen toimikautensa loppuun. 

2§ 

Ehdotus 

Tulh1aitos huolehtii ulkomaankaupan tilas
toinnista sekä muusta toimialaansa liittyvästä 
tilastoinnista ja ulkomaankaupan palvelutoi
minnasta sekä suorittaa muut laitokselle sovel
tuvat tehtävät, jotka sille asetuksella tai valtio
neuvoston päätöksellä annetaan. 

5§ 
(kumotaan) 

8§ 
(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 


