
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012

L a k i

960/2012

Tullin hallinnosta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tulli

Tullitoimintaa varten on valtiovarainminis-
teriön alainen Tulli, jonka toimialueena on
koko maa. Tullia johtaa pääjohtaja. Pääjohta-
jan nimittää valtioneuvosto.

2 §

Tehtävät

Tullin tehtävänä on huolehtia tulliselvityk-
sestä, tulli-, valmiste- ja autoverotuksesta,
maahantuonnin arvonlisäverotuksesta, maa-
han tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden
ja ulkomaanliikenteen tullivalvonnasta, tulli-
rikosten estämisestä ja paljastamisesta sekä
muista tullitoimenpiteistä ja sen mukaan kuin
erikseen säädetään toimittaa muuta verotusta
ja suorittaa tullirikosten esitutkintaa.

Lisäksi Tulli huolehtii ulkomaankaupan ti-
lastoinnista, muusta toimialaansa liittyvästä
tilastoinnista ja tehtävissään tarvitsemistaan
laboratoriotutkimuksista. Tullilla voi olla
myös muita sille erikseen säädettäviä tai
määrättäviä tehtäviä.

Valtiovarainministeriö voi antaa Tullille
selvitys-, kokeilu-, seuranta-, suunnittelu- ja
muita vastaavia tehtäviä.

3 §

Tullin yksiköt

Tullissa on yksiköitä, joiden nimistä, toi-
mialueista ja pääasiallisista tehtävistä sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella. Niissä voi
olla tuki- ja muita toimintayksiköitä.

4 §

Organisaation määräytyminen

Tullin organisaatio ja yksiköiden tehtävät
voivat määräytyä toimintojaon mukaisesti tai
alueellisesti.

Tullin toimintaa järjestettäessä on huoleh-
dittava palveluiden saatavuudesta sekä kielel-
listen oikeuksien toteutumisesta.

Tullilla on tullitoimipaikka Ahvenanmaan
maakunnassa. Valtakunnan maarajalla sijait-
sevista tullitoimipaikoista säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. Muista tullitoimipai-
koista päättää Tulli.

5 §

Tullin ja sen yksikön työjärjestys

Tullilla on työjärjestys, jolla annetaan tar-
kemmat määräykset Tullin organisaatiosta,
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yksiköistä, tehtävistä ja niiden järjestämi-
sestä. Tullin työjärjestys julkaistaan Suomen
säädöskokoelmassa.

Tullin yksiköllä on työjärjestys, jolla anne-
taan tarkemmat määräykset yksikön sisäi-
sestä organisaatiosta, toimintayksiköistä, teh-
tävistä ja niiden järjestämisestä.

6 §

Pääjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Pääjohtaja päättää Tullin toimivaltaan kuu-
luvien yleisten määräysten antamisesta. Pää-
tös tehdään asianomaisen virkamiehen esitte-
lystä. Määräysten esittely on eriytettävä nii-
den soveltamiseen liittyvien hallintopäätösten
tekemisestä.

Pääjohtaja vahvistaa Tullin työjärjestyk-
sen.

Pääjohtaja voi ottaa ratkaistavakseen Tul-
lin yksikölle kuuluvan Tullin sisäiseen hallin-
toon liittyvän yksittäisen asian.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä pääjohtajan tehtävistä.

7 §

Yksikön päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta

Tullin yksikköä johtaa sen päällikkö.
Yksikölle kuuluvat asiat ratkaisee sen pääl-

likkö tai muu virkamies sen mukaan kuin
yksikön työjärjestyksessä määrätään. Yksi-
kön päällikkö vahvistaa yksikölle työjärjes-
tyksen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä Tullin yksikön päälli-
kön tehtävistä.

8 §

Valtion puhevallan käyttäminen

Tulli kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä
valvoo kansallisessa tuomioistuimessa, väli-
miesmenettelyssä sekä muissa viranomaisissa
ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kai-
kissa Tullia koskevissa asioissa. Tullia edus-
taa Tullin tulliasiamies.

Valtiovarainministeriöllä on oikeus Tullin
sijasta käyttää puhevaltaa yleisessä tuomiois-
tuimessa periaatteellisesti merkittävässä, Eu-

roopan unionin oikeuden tulkintaan liitty-
vässä valtion korvaus- tai palautusvelvolli-
suutta koskevassa asiassa.

9 §

Hallintokantelun käsittely ja ratkaiseminen

Tullin tai sen virkamiehen toiminnasta teh-
dyn hallintokantelun ratkaisee pääjohtaja.
Tullin työjärjestyksessä voidaan määrätä, että
Tullin yksikön tai sen virkamiehen toimin-
nasta yksikölle osoitetun kantelun ratkaisee
kuitenkin yksikön päällikkö lukuun ottamatta
yksikön päällikön toimista tehtyä kantelua,
jonka ratkaisee pääjohtaja.

Pääjohtajan, hänen sijaisensa tai tulliasia-
miehen toimista tehdyn hallintokantelun rat-
kaisee valtiovarainministeriö.

Valtiovarainministeriö voi ottaa ratkaista-
vakseen Tullissa käsiteltävän periaatteelli-
sesti tärkeän kanteluasian.

10 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tullin henkilöstöstä, virkojen täyttämisestä
sekä pääjohtajan sijaisen määräämisestä sää-
detään valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan li-
säksi antaa tarkempia säännöksiä Tullin sisäi-
sestä hallinnosta.

11 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Tällä lailla kumotaan tullilaitoksesta an-
nettu laki (228/1991).

Tullihallitus voi perustaa, julistaa haetta-
vaksi ja täyttää tämän lain täytäntöönpanon
edellyttämät virat ennen lain voimaantuloa
sekä tehdä muut tarvittavat virkajärjestelyjä
koskevat päätökset. Lain täytäntöönpanoon
liittyvien virkojen sijoittamiseen, kelpoisuus-
vaatimuksiin ja nimitysmenettelyyn sovelle-
taan lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä. Tullilaitoksen pääjohtaja voi vah-
vistaa Tullin työjärjestyksen.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
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vassa valtion edun- tai oikeudenvalvontaa
koskevassa asiassa, jossa Tullihallitus tai tul-
lipiiri on asianosaisena, puhevaltaa käyttää
Tulli.

Mitä muualla lainsäädännössä säädetään
tai muutoin määrätään tullilaitoksesta, Tulli-
hallituksesta, tullipiiristä, tullilaboratoriosta
tai muusta ennen tämän lain voimaantuloa

olleesta tulliviranomaisesta, koskee tämän
lain voimaan tultua Tullia.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leet Tullihallituksen antamat määräykset ovat
voimassa siihen saakka kuin niissä määrä-
tään.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ
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