THT N:o 59/2000

Suomen ja Norjan välinen rajatulliyhteistyö
Jäljempänä julkaistaan uusi Tullihallituksen päätös rajatulliyhteistyöstä Suomen ja Norjan välillä.
Päätöksen 2 § on asiasisällöltään uusi. Pykälä on lisätty päätökseen EU:n ja Norjan välisen tulliyhteistyön
vuoksi. Muutoin kysymyksessä ovat vanhaan päätökseen verrattuna teknisluonteiset muutokset. Lisäksi
päätöksen kieliasua on nykyaikaistettu ja selkeytetty. Vastaava päätös tulee voimaan Norjassa samasta
ajankohdasta lukien kuin Suomessa.
Tullihallitus

Määräys

Dnro
48/010/00

Antopäivä
21.3.2000

Säädösperusta
Norjan kanssa tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen eräiden määräysten soveltamisesta annettu asetus
(663/1969) 11 §
Voimassaoloaika
1.4.2000 - toistaiseksi.
Määräys korvaa Tullihallituksen 14.1.1970 antaman päätöksen dnro 6/002/70 (THT 8/1970).
Kohderyhmät
Pohjoinen tullipiiri, Suomen ja Norjan valvontavyöhykkeellä liikkuvat henkilöt
Tullihallituksen päätös rajatulliyhteistyöstä Suomen ja Norjan välillä
Norjan kanssa tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen eräiden määräysten soveltamisesta 24 päivänä
lokakuuta 1969 annetun asetuksen (663/69) 11 §:n nojalla Tullihallitus on yhteistoimin Norjan Toll- og
avgiftsdirektoratetin kanssa päättänyt antaa seuraavat tarkemmat määräykset rajatulliyhteistyöstä Suomen
ja Norjan välillä:
Rajatulliyhteistyön laajuus
1§
Sen mukaan kuin erikseen säädetään, on pitkin Suomen ja Norjan välistä valtakunnanrajaa seitsemän
kilometrin levyinen valvontavyöhyke, joka ulottuu Kolmenvaltakunnan rajapyykistä lännessä
Muotkavaarassa olevaan rajapyykkiin idässä.
Valvontavyöhykkeellä sovelletaan Suomen ja Norjan välisen liikenteen tullivalvontaan ja tulliselvitykseen
sekä Suomen että Norjan määräyksiä jäljempänä mainitulla tavalla.
Tullirajayhteistyötä tekevillä Suomen ja Norjan tulliviranomaisilla tulee olla edellä tarkoitettuja määräyksiä
yleisön saatavilla.
2§

Tässä päätöksessä tarkoitetaan Suomen määräyksillä sekä kansallisia määräyksiä että niitä EUmääräyksiä, joita sovelletaan sellaisinaan Suomessa.
3§
Tulliviranomainen valvoo ja selvittää liikennettä seuraavien paikkakuntien tullissa:
Kilpisjärvi
Kivilompolo
Karigasniemi
Utsjoki
Polmak
Näätämö
4§
Suomen tulliviranomaiset tekevät valvontatyötä Norjan valvontavyöhykkeellä silloin, kun se katsotaan
tarpeelliseksi salakuljetuksen estämiseksi tai torjumiseksi.
Sama koskee Norjan tulliviranomaisia Suomen valvontavyöhykkeellä.
Edellä tarkoitettu valvonta tapahtuu yleensä vain valtakuntien välisillä maanteillä.
5§
Sen mukaan kuin erikseen säädetään, Norjan tulliviranomaisen asettamaa sinettiä pidetetään Suomen
tullisinettinä silloin, kun Norja tekee tullitehtäviä Suomen lukuun. Vastaavasti Suomen tulliviranomaisen
asettamaa sinettiä pidetään Norjan tullisinettinä silloin, kun Suomi tekee tullitehtäviä Norjan lukuun.
6§
Kummankin maan tulliviranomaisten tulee antaa nopeasti toisen maan tulliviranomaiselle sellaisia
luvatonta rajaliikennettä tai muita erityisiä seikkoja koskevia tietoja, joilla voi olla merkitystä toisen maan
tullilaitokselle, ja tässä tarkoituksessa ylläpitää suoraa yhteyttä luvattoman liikenteen estämiseksi.
Virkasuhteet
7§
Sen mukaan kuin erikseen säädetään, kummankin maan tulliviranomaisten virkavelvollisuutena on tehdä
tullitehtäviä toisen maan puolesta myös toisen maan alueella.
8§
Sen mukaan kuin erikseen säädetään, Suomen tulliviranomaisten virkavelvollisuutena on ottaa huomioon

Norjan määräykset ja ohjeet tehdessään tullitehtäviä Norjan lukuun.
Vastaavasti Norjan tulliviranomaisten on noudatettava Suomen määräyksiä ja ohjeita.
Suomen Tullihallitus ja Norjan Toll- og avgiftsdirektoratet antavat tullimiehille yleiset määräykset ja ohjeet.
9§
Suomen rajatulliyhteistyöhön osallistuvien tulliviranomaisten on perehdyttävä niihin Norjan säännöksiin,
joiden soveltaminen voi tulla kysymykseen, sekä niihin Norjan määräyksiin ja ohjeisiin, jotka 8 §:n mukaan
on otettava huomioon sovellettaessa näitä säännöksiä.
Sama koskee Norjan tulliviranomaisia, jotka suorittavat tullitehtäviä Suomen lukuun.
10 §
Pohjoisen tullipiirin päälliköllä tai hänen valtuuttamallaan on oikeus ja velvollisuus tarkastaa sellaisen
Norjan tulliviranomaisen toimintaa, jonka tulee valvoa tai selvittää liikennettä Suomen määräysten
mukaan. Tämä oikeus ja velvollisuus rajoittuu siihen, mikä on tarpeen sen valvomiseksi, että Norjan
tulliviranomaiset noudattavat voimassa olevia Suomen säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita.
Asianomaisella Norjan tullipiirin päälliköllä sekä hänen valtuuttamallaan muulla tulliviranomaisella on
vastaava oikeus tarkastaa niiden Suomen tullimiesten virkatoimia, jotka valvovat tai selvittävät liikennettä
Norjan määräysten mukaan.
11 §
Norjan Toll- og avgitsdirektoratet voi esittää Suomen Tullihallitukselle vaatimuksen, että suomalaiselta
tullimieheltä, jonka Norjan Toll- og avgitsdirektoratet erityisistä syistä katsoo sopimattomaksi tekemään
rajatulliyhteistyöhön kuuluvia tehtäviä, kielletään niissä toimiminen. Suomen Tullihallitus voi esittää Norjan
Toll- og avgitsdirektoratetille vastaavan norjalaista tullimiestä koskevan vaatimuksen.
12 §
Suomen tullimies on yksinomaan Suomen tulliviranomaisten alainen silloinkin, kun hän tekee tullitehtäviä
Norjan lukuun tai palvelee Norjan alueella.
Vastaavasti Norjan tullimies on Norjan tulliviranomaisten alainen, kun hän tekee tullitehtäviä Suomen
lukuun tai palvelee Suomen alueella.
Kuitenkin järjestys- ja vastaavissa asioissa tullimiehen on toisessa maassa palvellessaan noudatettava
tämän maan tulliviranomaisten määräyksiä.
13 §
Sen mukaan kuin erikseen säädetään, virkarikoksen tai virkavirheen tehnyt tullimies on vastuussa
yksinomaan oman maansa viranomaiselle, vaikka hän olisi tehnyt virkarikoksen tai virkavirheen
tehdessään tullitehtäviä toisen maan lukuun tai palvellessaan toisen maan alueella.
Sen mukaan kuin erikseen säädetään, tullimiehen oman maan on korvattava vahinko, jonka tullimies

tahallisella tai varomattomalla teollaan on aiheuttanut toiselle maalle tai kolmannelle henkilölle tehdessään
tullitehtäviä toisen maan lukuun. Vahingonkorvausvastuu määräytyy sen maan säännösten mukaan, jossa
vahinko on tapahtunut. Sen mukaan kuin erikseen säädetään, tullimies voidaan velvoittaa suorittamaan
edellä tarkoitettu vahingonkorvaus tai osa siitä oman maan viranomaiselle.
14 §
Sen mukaan kuin erikseen säädetään, kummankin maan tullimiehiä suojaa sen maan lainsäädäntö, jossa
he kulloinkin tekevät rajatulliyhteistyöhön kuuluvia virkatehtäviään.
15 §
Sen mukaan kuin erikseen säädetään, Suomen tullilaissa poliisiviranomaiselle määrättyä velvollisuutta
antaa virka-apua sovelletaan myös silloin, kun Suomen alueella tehdään tullitehtäviä Norjan lukuun. Virkaavun antamisvelvollisuus ei riipu siitä, tekeekö näitä tehtäviä Suomen vai Norjan tullimies. Samoin Norjan
alueella sovelletaan vastaavaa Norjan tullilain määräystä siitä riippumatta, tekeekö tullitehtäviä Suomen
lukuun Norjan vai Suomen tullimies.
Paikalliset tulliviranomaiset voivat pyytää virka-apua poliisiviranomaisilta.
Ilmoittamis- tai muun vastaavan velvollisuuden täyttäminen
16 §
Sen mukaan kuin erikseen määrätään, voidaan ilmoittamisvelvollisuus tai muu sellainen velvollisuus
tullilaitosta kohtaan, joka liikennöitsijän on voimassa olevien Suomen määräysten mukaan täytettävä
saapuessaan Suomen tullialueelle tai lähtiessään sieltä, täyttää tulliviranomaiselle Norjan
valvontavyöhykkeellä.
Samoin Norjan määräysten mukainen ilmoittamisvelvollisuus tai muu vastaava velvollisuus voidaan täyttää
Suomen valvontavyöhykkeellä.
Esitutkinta ja pakkokeinot
17 §
Toisen valtion lainsäädännön mukaisia pakkokeinoja saadaan käyttää toisen maan valvontavyöhykkeellä
vain tutkimuksissa, jotka liittyvät välittömästi salakuljetusrikokseen tai salakuljetusrikoksen yritykseen ja
tällöinkin vain niillä edellytyksillä, jotka ovat olemassa sekä Suomen että Norjan lainsäädännön mukaan.
18 §
Jommankumman maan tullimääräysten rikkomisesta pidätetyn kuulustelu on toimitettava mahdollisimman
pian. Raportti rikkomuksesta on toimitettava sen maan asianomaiselle tulliviranomaiselle, jonka
määräyksiä on rikottu. Jos molempien maiden määräyksiä on rikottu, raportti on toimitettava kummankin
maan tulliviranomaisille.
19 §
Sen mukaan kuin erikseen määrätään, molempien maiden määräyksiä rikkoen tehdyn

salakuljetusrikoksen vuoksi takavarikoidut tavarat on luovutettava sen maan asianomaiselle
viranomaiselle, jossa takavarikko on tehty, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos rikoksella on loukattu vain yhden maan määräyksiä, takavarikoidut tavarat on luovutettava tämän
maan asianomaiselle viranomaiselle riippumatta siitä, kummassa maassa takavarikko on tehty.
Pohjoisen tullipiirin päällikön tai hänen valtuuttamansa tulee päättää takavarikoidun tavaran
luovuttamisesta toisen maan viranomaiselle.
Muita määräyksiä
20 §
Tulliviranomaisten, jotka perivät veroja ja maksuja sekä Suomen että Norjan määräyksiä soveltaen, tulee
tilittää kummankin maan varat erikseen.
Tulliviranomaiselle on tarpeen mukaan annettava vaihtokassa toisen maan rahassa.
21 §
Tulli ja muut verot ja maksut, jotka Suomen tulliviranomainen on kantanut soveltaen Norjan määräyksiä,
on tilitettävä Tromsön ja Finnmarkin tullipiirin päällikölle tai hänen määräämälleen.
Tulli sekä muut verot ja maksut, jotka Norjan tulliviranomainen on kantanut soveltaen Suomen määräyksiä,
on tilitettävä Tornion tullitoimipaikkaan.
22 §
Päiväkirjat ja muut asiakirjat, jotka Suomen tulliviranomainen on laatinut tai vastaanottanut soveltaen
Norjan määräyksiä, on toimitettava Tromsön ja Finnmarkin tullipiirin päällikölle tai hänen määräämälleen.
Päiväkirjat ja muut asiakirjat, jotka Norjan tulliviranomainen on laatinut tai vastaanottanut soveltaen
Suomen määräyksiä, on toimitettava Tornion tullitoimipaikkaan.
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