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Pääkirjoitus 

Taas on yksi vuosi takana. Ja jälleen 
vuosi, josta voidaan jälkikäteen to-
deta, että ”vähemmällä enemmän”. 
Vaikka pääsimme vihdoin vuon-
na 2018 ensimmäisen kerran vuo-
sikymmenen budjettikurimukses-
ta vaakalentoon, teimme silti jälleen 
huipputuloksen. Koko valvontasek-
torin henkilöstö ansaitseekin täs-
tä kiitoksen: muutoksia tulee koko 
ajan, seuraavia uudistuksia suunnitel-
laan ja osaa niistä viedään jo eteen-
päin, toiset onnistuvat ja toiset anta-
vat odottaa toteutumistaan… ja sa-
maan aikaan henkilöstö on sitoutu-
nutta ja tulosta tehdään! Uskomat-
toman hienoa!

Pitkästä aikaa Tullin paikallisis-
sa työyhteisöissä alkaa näkyä uusia 
kasvoja – uusia tullilaisia, joista kiinni 
pitämällä ja joiden integroimisella 
työyhteisöihimme voimme varmis-
taa, ettemme menettäneet yhtä 
sukupolvea enempää tuossa 10 vuo-
den taloudellisessa alamäessä. 

Rekrytoinnit jatkuvat samalla 
vauhdilla tänäkin vuonna, ja koko 
Tullin onkin huolehdittava siitä, että 
työyhteisöt pysyvät entiseen tapaan 
lämminhenkisinä ja yhteen hitsaa-
vina sekä terveellä tavalla jopa kes-
kinäiseen kilpailuun kannustavina. 

Entä sittEn? 
(Eli so what vai what nExt?)

Samaan aikaan johdon ja 
kaikkien esimiesten vel-
vollisuutena on huolehtia 
siitä, että päivittäiset työ-
tehtävät pysyvät motivoi-
vina ja että henkilöstön 
osaamisen kehittämises-
tä pidetään huolta. Se 
vaatii myös teknologista 
uudistumista sekä uuden 
oppimista.

Maailma ympärilläm-
me muuttuu ja kehittyy 
– entä me? Emme pysty 

enää entiseen tapaan ennakoimaan 
tulevia muutoksia toimintaympäris-
tössämme – osaammeko varautua 
muutostarpeeseen ja sitten tilan-
teen vaatiessa reagoida nopeasti? 
Välineet ja osaamisvaade kehitty-
vät teknologian ja ymmärryksen 
mukana – kykenemmekö jatkuvaan 
kehittämiseen, sekä erityisesti ke-
hittymiseen, ja olemmeko valmiit 
yhä vaativampaan ja itsenäisempään 
työskentelyyn? 

Viranomaistoiminnan lainmukai-
suuden varmistamiselle asetetaan 
jatkossa entistä enemmän muoto-
vaatimuksia – pystymmekö samalla 
vaikuttamaan työhömme keventääk-
semme perinteisiä työnteon tapoja 
ja omia työskentelyprosessejam-
me? Valtionhallinnon resurssit eivät 
tulevaisuudessakaan kasva – miten 
huolehdimme kasvavan työpaineen 
alla henkilöstön motivaatiosta ja si-
toutumisesta? 

Hyviä kysymyksiä ja niin vähän 
vastauksia… Toivon, että me kaikki 
olemme valmiita siihen, että vaikka 
edellä esitettyihin kysymyksiin ei 
kaikkiin ihan heti saadakaan kris-
tallinkirkkaita vastauksia, pyrimme 
yhdessä kohti niihin tähtääviä rat-
kaisuja. 

Väittääpä kuka tahansa muuta, 
virtuaalinen todellisuus, keinoäly ja 
robotit eivät tullilaisten työtä tule 
viemään. Apua niistä saadaan var-
masti ja suurestikin, kunhan vain 
osaamme valjastaa ne tueksemme. 
Siinäkin pitää olla malttia, koska 
digikolmiloikilla ja muulla ylenpalt-
tisella kiirehtimisellä itse toiminnan 
kehittäminen ei pysy samassa tahdis-
sa teknologian kehittämisen kanssa. 
Mutta ihmisten välistä vuorovaiku-
tusta vaativa työ on ja pysyy tulevai-
suudessakin ihan oikeiden ihmisten 
tehtävänä.

Meidän tulee kuitenkin jo nyt 
alkaa selvästi panostaa niihin mene-
telmiin ja osaamisiin, joissa Tullilla on 
erityisosaamista ja joista meillä on 
Tullissa mahdollista kehittää kansal-
lisia (tai jopa kansainvälisiä) keihään-
kärkiä. Varmuudella tällaiset osa-
alueet, joissa olemme jo erityisen 
hyviä ja joissa haluamme olla tulevai-
suudessakin edelläkävijöitä, liittyvät 
tietoon: tiedon hankintaan, luokitte-
luun ja arviointiin sekä analysointiin. 

Osa tiedosta annetaan meille, 
osa pitää itse noutaa asiakkaalta, 
mutta osa on myös osattava kerätä 
tiedonkeruun kohteen sitä tietämät-
tä. Tämä koskee yhtä lailla kaikkia 
valvontasektorin toimialoja, joilla 
kaikilla jatkossa korostuukin syste-
maattinen ja kattava tiedon keruu ja 
yhdistäminen, jotta voidaan varmis-
taa laadukas ja tuloksellinen tullityö 
myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2018 yhteisistä kokemuksista 
ja saavutuksista kiittäen

Sami Rakshit
valvontaosaston johtaja
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Rikostilanne   2014   2015  2016  2017 2018

Tullin tietoon tulleet rikokset  9 879   9 656    9 581 9 409  8 943

Rikoksesta epäillyt
Ulkomaalaiset yhteensä   4 225    4 010   3 216 2 902 2 919
Kaikki epäillyt yhteensä    9 036   9 066   8 950 8 525 8 222

Tullirikostorjunnan vaikuttavuus (milj. e) 
Takaisin saatu rikoshyöty 17,50 10,70 19,30 28,00 26,10 
Takavarikoimatta jääneen tavaran arvo 82,20    1,79 197,40 5,03 4,17
Vältetyt verot     26,50 3,45 8,12 48,11 8,64
Yhteensä 126,20 15,94 224,82 81,14 38,91

Tullin tutkimien rikosten kokonais-
määrä laski vuonna 2018 jonkin ver-
ran edellisvuodesta johtuen muun 
muassa perusmuotoisten huumaus-
ainerikosten määrän laskusta. Ko-
konaiskuvan kannalta viime aikojen 
merkittävin ilmiö tullirikollisuudes-
sa on ollut uusien huumausaineiden 
lisääntymisen rinnalla nuuskaan liit-
tyvän laittoman kaupan räjähdysmäi-
nen kasvu. 

Nuuskan sääntely on luonut lä-
hes kieltolakiin verrattavan tilan-
teen, mikä on tehnyt nuuskasta 
houkuttelevan salakuljetustuotteen 
niin nuorille amatööreille kuin yhä 
useammin myös ammattirikollisille, 
jotka aiemmin ovat toimineet muilla 
aloilla. Nurinkurisesti nuuskan käy-
tön arvioidaan siis nyt olevan suo-
situmpaa kuin se oli aikana, jolloin 
sen saatavuus oli laillista. Kielloilla ei 
siis ole onnistuttu vähentämään ter-
veysongelmia, mutta sen sijaan on 
luotu uusi tuottoisa rikollisuusilmiö.

Tullirikollisuus on viime vuosina 
siirtynyt kiihtyvällä vauhdilla verk-
kokauppaan, joka nopeutensa ja 
helppokäyttöisyytensä ansiosta sopii 
erinomaisesti juuri laittoman kaupan 
tarkoituksiin. Lisäksi uudet, vaikeasti 
seurattavat kybervaluutat ovat teh-
neet laittoman kaupan maksujärjes-
telyistä rikollisille klassisia maksuta-

poja turvallisempia. Samalla kuitenkin 
vanhan mallin salakuljetus elää sekin 
voimakkaana esimerkiksi perinteis-
ten huumausaineiden laittomassa 
kaupassa, eikä käteinen rahakaan ole 
rikollisessa toiminnassa vielä menet-
tänyt täysin merkitystään.

Huumausaineet ja 
huumelääkkeet

Perusmuotoisten huumausaineri-
kosten vähentyessä törkeiden huu-
mausainerikosten määrä on Tullin 
tutkimissa jutuissa pysynyt edellis-
vuosien korkealla tasolla. Tämä joh-
tuu osittain siitä, että erityisen vaa-
rallisten huumausaineiden salakulje-
tus maahamme ei ole vähentynyt. 

Monena vuonna Suomessa on 
tavattu kansainvälisestikin merkit-
täviä määriä uusia psykoaktiivisia 
aineita, jotka usein ovat peräisin 
Kiinasta, mutta tilataan maahamme 
eurooppalaisista kauppapaikoista 
darknetin eli pimeän verkon väli-
tyksellä. 

Viime vuonna paljastui myös 
useampia furanyylifentanyylitapauk-
sia, joissa aineet oli tilattu niin ikään 
pimeän netin kautta. Fentanyylit 
ovat jo aiemmin niittäneet runsaasti 
kuolemaa naapurimaissamme Ruot-
sissa ja Virossa. Huumelääkkeistä lä-

hinnä Ranskasta tuotavan Subutexin 
suosio ei näytä vähenevän.

Uusien huumausaineiden rinnalla 
myös klassiset huumeet ovat säilyt-
täneet asemansa. Kannabis on edel-
leen suosittua, mutta tällä hetkellä 
näyttäisi siltä, että marihuana on 
suositumpaa kuin hasis. Marihuanaa 
takavarikoitiin ennätysmäärä viiteen 
edellisvuoteen verrattuna lähinnä 
Espanjan suunnasta tulevilta lento-
matkustajilta.

Metamfetamiinin osuus puo-
lestaan on viime vuonna laskenut 
huomattavasti, vaikka amfetamiini 
kokonaisuudessaan on Suomessa 
edelleen vahvojen huumeiden kivi-
jalkaa, mikä näkyy myös tehdyissä 
jätevesitutkimuksissa. Samojen tut-
kimusten mukaan kokaiinin käyttö 
näyttäisi lisääntyvän, mikä osaltaan 
tukee Tullin kokaiinitakavarikkojen 
määrää viime vuonna.

Tullin huumausainetakavari-
koiden kokonaismäärä laski viime 
vuonna merkittävästi, mikä johtui 
khatin maahantuonnin vähenemi-
sestä.

Talousrikokset

Tullin tutkiman talousrikollisuuden 
merkittävin muutos viime vuonna 
oli veropetosten lisääntyminen kai-

Rikostilanteesta
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kissa tekomuodoissa. Veropetokset 
ovat pääasiassa kohdistuneet kor-
keasti verotettaviin tuotteisiin, ku-
ten savukkeisiin, nuuskaan ja autoi-
hin, sekä myös arvonlisäveroon. 

Talousrikoksiksi laskettavien ym-
päristörikosten ja immateriaalirikos-
ten määrät ovat puolestaan viime 
vuonna pysyneet melko vähäisinä. 
Sama koski tulliselvitys- ja säännös-
telyrikoksia sekä puolustustarvikkei-
den maastavientirikoksia.

Suurin osa alkoholijutuista pal-
jastuu nykyään EU:n sisäliikenteessä, 
ja ne hoidetaan useimmiten vero-
asioina hallinnollisessa menettelyssä. 

Tämän takia alkoholin takavarikot 
ovat poikkeuksellisia. Viime vuonna 
alkoholia tosin takavarikoitiin paris-
ta edellisvuodesta poiketen vuoden 
2015 tapaan yli 2 000 litraa. 

Tupakkatuotteiden salakuljetuk-
sen painopiste on siirtynyt voimak-
kaasti nuuskaan. Tupakointi on Suo-
messa katoavaa kansanperinnettä, 
sillä viimeisten selvitysten mukaan 
ainoastaan 13 prosenttia miehistä 
ja naisista yhteensä tupakoi. Nuoret 
näyttävät olevan kiinnostuneem-
pia nuuskasta kuin savukkeista, eikä 
sähkötupakan käyttökään vaikuta 
lisääntyvän hätkähdyttävästi. 

Suuri osa savukkeiden laittomas-

ta tuonnista on perinteisesti tullut ja 
tulee edelleen Venäjältä matkustaja-
tuontina sekä kuorma- ja pakettiau-
toihin tehdyissä kätköissä. Tähän-
kin on odotettavissa positiivinen 
muutos, koska Venäjällä savukkeet 
on lisätty niin kutsuttuun strategis-
ten tavaroiden listaan, jolla olevia 
tuotteita valvotaan erityisesti niin 
tuonnissa kuin viennissä. 

Viime vuoden puolella Venäjän 
tulli ilmoittikin savuke-eristä, jotka 
se oli pysäyttänyt matkalla Suomeen.

Tullirikostorjunnan 
vaikuttavuus

Tullin tekemän rikostorjunnan vai-
kuttavuutta on seurattu vertailukel-
poisilla mittareilla jo 25 vuotta. Vai-
kuttavuuteen lasketaan tutkituis-
sa jutuissa takaisin saatu rikoshyöty, 
selvitetyissä jutuissa takavarikoimat-
ta jääneiden tavaroiden arvo ja ri-
koksilla vältetyt verot. 

Viime vuoden tulos oli viiden 
viime vuoden keskiarvoja korkeam-
pi: vuoden kolmen ensimmäisen 
neljänneksen jälkeen vaikuttavuus 
oli yli 25 miljoonaa euroa siitäkin 
huolimatta, että luvussa ei ole muka-
na Tullin tutkimissa jutuissa tehtyjä 
merkittäviä bitcoin-takavarikoita.

Tullin rikostorjunta toimii nykyisin 
osana valvontaosastoa ja muodos-
tuu tutkintatoiminnosta sekä ana-
lyysi- ja tiedustelutoiminnosta. Li-
säksi siihen kuuluu kansainvälisestä 
yhteistyöstä ja laillisuusvalvonnasta 
huolehtiva kansainvälisten ja oikeu-
dellisten asioiden yksikkö. 

Suomessa Tulli on hoitanut tul-
lirikoksiin liittyvän tutkinnan aina 
siitä lähtien, kun 330 vuotta sitten 
Ruotsin tullihallitukseen perustettiin 
erityinen tullikanneviskaali huoleh-

timaan tullirikosten tutkinnasta ja 
syyttämisestä. Suomessakin tulli-
rikosten tutkinnasta ja syyttämi-
sestä vastasi tullikanneviskaali aina 
vuoteen 1972 saakka, jolloin tehtävä 
siirrettiin yleisille syyttäjille syyttäjä-
uudistuksen yhteydessä. Tullirikosten 
tutkinnasta vastasi tämän jälkeen 
tullirikostoimisto ja myöhemmin 
tutkintatoimisto.

Kansainvälisen kaupan ja turis-
min kasvu on johtanut tullirikosten 
lisääntymiseen, mikä on vaatinut tul-

lirikostorjunnan kehittämistä lisään-
tyviin uhkiin vastaamiseksi. Pienestä, 
muutaman tutkijan tutkintatoimis-
tosta viisi vuosikymmentä sitten on 
tultu nykyiseen rikostorjuntaorgani-
saatioon, jossa työskentelee tutkin-
nassa noin 250 henkilöä ja analyy-
si- ja tiedustelutehtävissä noin 70 
henkilöä.

Tullin rooli lainvalvonnassa

Tullin rikostorjunnan päätavoittee-

tullin RikostoRjunta

Tullirikostutkimukset (kpl) – Laiton maahantuonti 2018
Lähde: Tullilaboratorio

427   Doping

544   Huumelääke

456   Kuluttajamarkkinoilta kielletty

680   Lääke

54   Luokittelematon huumaava aine
33   Muu rikosnäyte

353   Negatiivinen

3   Alkoholi

2 284  Huumausaine
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na on olla johtava toimija maassam-
me omalla tehtäväalueellaan talous-
rikostorjunnassa sekä rajat ylittä-
vän, ammattimaisen ja muun vaka-
van rikollisuuden torjunnassa. Ulko-
maankaupan ja kansainvälisen logis-
tiikan erityisosaaminen luo Tullille 
lainvalvontaviranomaisena parhaat 
mahdollisuudet torjua rajat ylittä-
vää fiskaalista rikollisuutta ja laiton-
ta kauppaa.

Lainvalvonnan erityisviranomai-
sena Tullin tehtäviin kuuluu vain 
tullirikosten tutkinta. Tyypillisimpiä 
tullirikoksia ovat ulkomaankaup-
paan ja valmisteverotukseen liittyvät 
verorikokset sekä maahantuonti-
rajoituksiin liittyvät rikokset, kuten 
huume-, lääke- ja dopingkauppa. 
Tullin tehtävien lisääntyminen on 
tuonut sen tutkittaviksi esimerkiksi 
immateriaalirikokset, ympäristöön 
liittyvät rikokset sekä niihin liittyvät 
rahanpesurikokset. 

Kun Tullin veronkantotehtävät 
siirtyivät Verohallinnolle, ymmär-
rettiin tullirikostorjunnan kuitenkin 
jatkossakin kohdistuvan tullimenet-
telyihin ja -prosesseihin ja päätettiin, 
että Tulli edelleen vastaa Verohallin-
non vastuulle siirtyneisiin verolajei-
hin liittyvien rikosten tutkinnasta.

Yhteistyöllä turvallisuutta

Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos tun-
netaan Suomessa lyhenteestä PTR. 
PTR-yhteistyö perustuu lakiin ja on 
toiminut jo 1920-luvulta asti. Sitä pi-
detään myös EU:ssa esimerkillisenä 
yhteistyönä, mikä takaa tehokkaan 
lainvalvontayhteistyön ja tiedonvaih-
don. PTR-viranomaisilla on yhteinen 
tiedusteluorganisaatio, ja ne toimi-
vat yhdessä myös rikostorjuntaan 
liittyvissä kansainvälisissä yhteyksis-
sä kuten Europolissa.

Tullin rikostorjunnalle tärkeitä 
yhteistyökumppaneita ovat myös 
Tullin sisäiset osaajat ulkomaan-
kaupassa ja yritystarkastuksessa, 
Verohallinto sekä lukuisat muut eri 
hallinnonalojen viranomaiset, jotka 
vastaavat verojen lisäksi maahan-
tuontiin ja maastavientiin liittyvistä 
rajoituksista ja valvonnasta.

Tullirikostorjunta liittyy usein 
elinkeinotoimintaan, ja siksi Tulli on 
luonut vuosien saatossa kattavan 
yhteistyöverkoston yksityisen sek-
torin eri toimijoihin, niin sanottuihin 
MOU-kumppaneihin. MOU- eli yh-
teisymmärrysmuistioiden avulla on 
luotu pelisäännöt Tullin ja yritysten 
tai niiden muodostamien yhteisöjen 

välille tiedonvaihdosta ja yhteiskun-
tasuhteista.

Koska tullirikokset useimmiten 
liittyvät rajat ylittävään toimintaan, 
kansainväliset suhteet ovat Tullin ri-
kostorjunnalle korostetun tärkeitä. 
Tullin tutkimissa jutuissa esimerkiksi 
epäillyistä 45–55 prosenttia on ulko-
maalaisia. Kansainvälinen yhteistyö 
onkin aina ollut osa Tullin perustoi-
mintaa, olipa kyse Maailman tullijär-
jestöstä (WCO), Euroopan unio-
nista, pohjoismaisesta yhteistyöstä 
tai kahdenvälisestä yhteistyöstä eri 
maiden kanssa. 

Tullilla on bilateraalisopimuksia 
useiden maiden kanssa rikostorjun-
taan liittyvän tiedonvaihdon ja virka-
apujen hoitamiseksi. Lisäksi Tulli 
toimii yhdessä PTR-viranomaisten 
kanssa EU:n EMPACT-projekteissa 
vastaten niissä oman alansa projek-
teista. 

Myös lähialueyhteistyö muiden 
Pohjoismaiden ja Itämeren alueen 
maiden sekä Venäjän kanssa on Tullin 
rikostorjunnan perustyötä. Tullilla on 
lisäksi rikostorjunnan yhteyshenkilöt 
Tallinnassa ja Pietarissa, jotka toimi-
vat osana pohjoismaista yhdyshen-
kilöverkostoa ja Europolissa osana 
kansallista deskiä.

Valvontaosasto
Osaston johtaja

Analyysi 
ja tiedustelu Yritystarkastus

Hamina

Valtakunnallinen 
tarkkailuyksikkö (VTY)

Kaupallisten riskien hallinta

Kohdevalinta

Analyysi

Tutkinta Tullivalvonta

Tavara- ja 
liikennevalvonta

Tuoteturvallisuus

Ohjaus- ja
asiantuntijapalvelut

Kansainväliset ja
oikeudelliset asiat

Tekniikka

Toiminnan
suunnittelu

Helsinki

Lappeenranta

Tampere

Tornio

Turku

Talousrikostutkinta Etelä-Suomi

Itä-Suomi

Länsi- ja Pohjois-Suomi
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VeRkkokauppaan       
liittyvän rikollisuudEn 
torjunta

Lentotullissa läpivalaistiin vuonna 
2018 yli 347 000 kansainvälistä pos-
tilähetystä. Tällä varmistetaan, et-
tä lähetykset tulevat tullatuiksi se-
kä valvotaan kieltojen ja rajoitusten 
noudattamista. Samalla henkilömää-
rällä saatiin läpivalaistua 47 000 lä-
hetystä eli 16 prosenttia enemmän 
lähetyksiä kuin edellisenä vuonna. 

Tarkastuksia tehtiin 24 200, jois-
ta poiki yli 2 000 rikosilmoitusta. 
Eniten vuonna 2018 paljastui huu-
mausainerikoksia, joita oli yli puo-
let kaikista rikoksista. Seuraavaksi 
eniten paljastettiin lääkerikoksia, 
salakuljetuksia ja dopingainerikoksia. 
Lisäksi valvonnassa saatiin paljastet-
tua yli 2 000 lievempää luvatonta 
tuontitapausta, jotka käsiteltiin hal-
linnollisesti. Tulliselvitykseen ohjat-
tiin yli 200 000 lähetystä, ja erilaisia 
asiakasyhteydenottoja käsiteltiin lä-
hes 20 000, eniten sähköpostitse.

Nopea liikenne ja suuri tavara-
määrä edellyttävät nopeita ratkaisu-
ja ja yhteistyötä, joka toimi vuonna 
2018 erinomaisesti Tullin rikostor-
junnan, tullivalvonnan ja muiden 
viranomaisten kanssa. Liikenteen 
kasvusta johtuen toimintaa ei saatu 
kohdennettua ja liikkuvuutta lisättyä 
eri logistiikkaterminaalien välillä ai-
van tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 
2019 aikana näitä asioita pyritään 
kehittämään, jotta kiinnijäämisriski 
kasvaa ja tietoa liikenteen riski-
tasosta saadaan tehokkaammin. 

Kieltojen, rajoitusten ja tullatuk-
si tulemisen valvontaa sekä harmaan 
talouden torjuntatyötä jatketaan ak-
tiivisesti nettikaupan valvontasuun-
nitelman mukaisesti sekä sisäisenä 
yhteistyönä että sidosryhmäviran-
omaisten kanssa. Yhteistyö parantaa 
myös osaamista ja ajantasaisen tie-
don jakamista sidosryhmien välillä.

Verkkokaupan muutosten 
haasteet Tullissa

Kansainvälinen verkkokauppa kasvaa 
koko ajan voimakkaasti. Se hyödyn-
tää erilaisia innovatiivisia ratkaisu-
ja, tekoälyä, analytiikkaa ja automaa-
tiota markkinointia myöten. Verkko-
kaupan kasvupotentiaali ja teknolo-
gian hyödyntämisen mahdollisuudet 
ovat moninkertaiset nykytilantee-
seen nähden, eli kehitys on vasta al-
kuvaiheessa. Yritysten keskinäinen 
kilpailu kuluttajista ja ostopäätök-
sistä etenee monella tavalla ja vai-
kuttaa merkittävästi myös Tullin toi-
mintaan. 

Tullin näkökulmasta on tärkeä-
tä nivoa tulliselvitysjärjestelyt ja 
tullivalvonta yhteen myös tulevis-
sa muutoksissa, jotta liikenne pysyy 
kaikkien kannalta sujuvana ja tehok-
kaana. Tärkeässä roolissa tässä ovat 
kansainväliset sopimukset, lainsää-
däntö, sovitut vastuut ja oikeudet, 
tiedon oikeellisuus ja oikea-aikaisuus 
sekä luottamuksellinen yhteistyö 

toimijoiden kanssa. Jatkuvuuden var-
mistaminen myös poikkeustilanteis-
sa onnistuu vain tiiviillä yhteistyöllä 
ja nykyistä syvemmällä integraatiolla 
logistiikan toimijoiden kanssa. 

Jotta päätös tarkastuksen tar-
peesta tai tarpeettomuudesta saa-
daan tehtyä oikeassa kohdassa logis-
tiikkaketjua, Tulli tarvitsee verkko-
kaupan prosesseja tukevat sähköi-
set tietojärjestelmät sekä korkean 
teknologian valvonta-automaatiota, 
joka pystyy yhdistelemään, vertaile-
maan, tunnistamaan ja analysoimaan 
erilaista tietoa. Tullissa saatetaan hy-
vin pian tarvita myös uusia työkalu-
ja ja toimivaltuuksia verkkokaupan 
rakenteita hyödyntävän kansain-
välisen verkkorikollisuuden, kuten 
huume- ja petosrikollisuuden, sekä 
tuoteväärennösten torjumiseksi te-
hokkaammin.

Tulli on esittänyt ja saanut 1,5 
miljoonaa euroa valtiolta auto-
maattisen valvontalinjaston raken-
tamiseen. Siihen liittyvä kehittämis-
projekti on jo hyvässä vauhdissa. 
Projektiryhmässä ja ohjausryhmässä 
on osallistujia kaikilta osastoilta, ja 
yhteistyötä on tehty tiiviisti ja in-
nokkaasti. 

Myös yhteistyö Postin kanssa 
on tiivistynyt koko ajan, ja yhteinen 
visio toimintamallista on muodos-
tunut molempien organisaatioiden 
tarpeita, välineitä ja suunnitelmia 
hyödyntäen. 
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Internet tarjoaa vaivattoman, ajasta 
ja maantieteellisestä sijainnista riip-
pumattoman mahdollisuuden käydä 
kauppaa erilaisilla tuotteilla ja palve-
luilla. Internetin välityksellä käytävä 
verkkokauppa on tänä päivänä kan-
sainvälistä ja laajaa. 

Verkkokaupan yleistyminen nä-
kyy yhä enemmän myös Tullin joka-
päiväisissä toiminnoissa ja tehtävis-
sä. Laillisen verkkokaupan rinnalla, 
ja toisinaan siihen linkittyen, toimii 
myös laittoman verkkokaupan toi-
mijoita ja rikollisuutta. Tämä haastaa 
Tullin perinteisiä toimintatapoja val-
voa tavaraliikennettä sekä tunnistaa 
ja torjua sen yhteydessä tapahtuvaa 
rikollista toimintaa ja toimijoita.

Verkkokauppaan liittyvä laiton 
ja rikollinen toiminta näyttäytyy 
viranomaisille eri tavoin. Sillä on 
kiistatta monia rajapintoja eri rikol-
lisuuden lajeihin, kuten petos-, ta-
lous- ja huumausainerikoksiin sekä 
identiteettivarkauksiin. Kehittyneet 
kommunikaatio- ja salausteknolo giat 
vauhdittavat myös kansainvälisen ja 
järjestäytyneen rikollisuuden siirty-
mistä uusien toimintamallien hyö-
dyntämiseen laittoman taloudellisen 
hyödyn tavoittelemisessa. Huolta 
aiheuttaa myös nuorten henkilöiden 
suuri osuus laittomien toimijoiden 
määrästä.

Tullin rikostorjuntaa on viime 

vuosina työllistänyt erityisesti jär-
jestäytynyt huumausaine-, lääke-, 
doping- ja nuuskakauppa salatuissa 
verkoissa ja sosiaalisen median alus-
toilla. Lisääntynyt vaihtoehtoisten 
maksutapojen, kuten virtuaalivaluut-
tojen, käyttö laittoman kaupan vaih-
dannan välineenä on luonut uuden-
laista kasvualustaa myös kansainväli-
selle rahanpesurikollisuudelle. 

Tulli on ollut vahvasti muka-
na verkkorikollisuuden torjunnas-
sa kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Sujuvalla viranomaisyhteistyöllä ja 
toiminnan määrätietoisella kehit-
tämisellä on ollut keskeinen rooli 
myös verkkorikostorjunnan tulos-
ten paranemisessa. Salatussa TOR-
verkossa ylläpidettyyn piilopalvelu 
Sipulikanavaan liittyvä rikostutkinta 
on tästä hyvä viimeaikainen kansalli-
nen tapausesimerkki.

Laiton verkkokauppa ei kuiten-
kaan ole vain pimeitä ja anonyymeja 
verkon markkinapaikkoja. Rikollinen 
toiminta jalkautuu usein sinne, mis-
sä potentiaalinen ja laaja asiakaskun-
ta on helposti tavoitettavissa. Myös 
verkkokauppa-alustoiden toimin-
nallisuuksilla ja käyttäjäystävällisyy-
dellä on usein ennakoitua enemmän 
merkitystä. Yhteisöjen omavalvon-
tajärjestelmät, kuten tuotteisiin 
liittyvät asiakaspalautteet, haastavat 
myös rikollisten toimijoiden tapoja 

ja käyttäytymistä verkossa tapahtu-
vassa kaupankäynnissä.

Laittoman ja rikollisen toimin-
nan kansainvälinen erityisosaaminen 
on internetin myötä yhä useam-
man toimijan saavutettavissa ilman 
suurempaa tietoteknistä osaamista. 
Kiinnostuksesta riippuen, tietoa tai 
kontaktipisteitä löytää varsin pie-
nellä vaivannäöllä verkon erilaisilta 
foorumeilta. Tästä syystä on toden-
näköistä, että rikollisuus palveluna 
(crime as a service) tulee merkittä-
västi lisääntymään tulevaisuudessa.

Laiton verkkokauppa ja inter-
netiä hyödyntävä rikollisuus tulee 
pysymään koko Tullin valvonnan 
yhteisenä haasteena myös tulevina 
vuosina. Tehokas verkkorikostor-
junta edellyttää paitsi Tullin sisäisten 
yksiköiden myös ulkoisten sidosryh-
mien välistä saumatonta ja avointa 
yhteistyötä sekä tiedonvaihtoa. 

Tietoverkkoja hyväksikäyttävä 
rikollisuus on alati liikkeessä ja muu-
toksessa oleva rikollisuuden muoto, 
joka kehittyy ja omaksuu uusimpia 
teknologisia innovaatioita nopeas-
ti ja ketterästi. Pysyäkseen mukana 
vauhdissa on myös Tullin pystyttä-
vä reagoimaan ja kehittämään omaa 
toimintakykyänsä vastaamaan tule-
vaisuuden haasteisiin.

laiton         
vErkkokauppa
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Nuuskan myynti kiellettiin vuon-
na 1992 kaikissa silloisissa EU-mais-
sa Maailman terveysjärjestön suosi-
tusten perusteella. Ruotsissa nuus-
kan valmistus ja myynti on kuiten-
kin sallittu poikkeusluvalla.  Manner-
Suomessa nuuskan myynti kiellettiin 
vuonna 1995. 

Tupakkalain mukaan yksityis-
henkilö saa omaa henkilökohtaista 
käyttöään varten tuoda mukanaan 
maahan enintään 1 000 grammaa 
nuuskaa kalenterivuorokaudessa. 

Takavarikoidusta ja myydystä 
nuuskasta kannetaan tupakkaveroa 
noin 0,37 euroa grammalta. Henki-
lölle, joka on tuonut nuuskaa kau-
pallisessa tarkoituksessa tai pitänyt 
sitä hallussaan, voi siis tulla rikos-
oikeudellisten seuraamusten lisäksi 
maksettavaksi jopa satojen tuhan-
sien eurojen suuruiset valmisteve-
rot. 

EU-säädösten ja tupakkalain ra-
joituksista huolimatta nuuskan sala-
kuljetus ja laiton myynti Suomessa 
on lisääntynyt voimakkaasti muuta-
man viime vuoden aikana. Nuuskaa 
voi nykyään hankkia Suomessa lait-

tomilta markkinoilta melko helposti. 
Tupakointi on vähentynyt eri-

tyisesti nuorison keskuudessa, ja 
nuuska on osittain korvannut savuk-
keet. Suomalaiset nuoret polttavat 
tupakkaa entistä harvemmin, mutta 
18-vuotiaiden poikien nuuskaami-
nen lisääntyy edelleen. Nuuskaa 
tarjotaan laittomasti aikuisten ja 
nuorten lisäksi myös lapsille, ja käy-
tettyjä nuuskapusseja voi löytyä jopa 
koulujen pihoilta.

Merkittävä salakuljetus-
artikkeli Suomen ja Ruotsin 
liikenteessä

Suositummaksi nuuskan salakulje-
tusväyläksi on muodostunut reitti 
Haaparannasta Tornionlaakson kaut-
ta Suomeen, ja siitä edelleen Etelä-
Suomen käyttäjämarkkinoille. 

Nuuskaa yritetään tuoda Suo-
meen tullilta salaa monenkirjavilla 
konsteilla. Tähän mennessä suurim-
mat paljastuneet nuuskalastit ovat 
olleet 350–400 kilon kuormia täy-
teen ahdetuissa pakettiautoissa ja 
pienimmät muutaman kilon pakette-

histoRiaa ja säädöksiä

ja, jotka jalkamatkustajat ovat kanta-
neet rajan yli. 

Viimeksi salakuljetustoiminta on 
ollut yhtä vilkasta Suomen ja Ruot-
sin maarajalla vuosikymmeniä sitten 
tuontisäännöstelyn aikana, kun sa-
lakuljetusartikkeleita olivat muun 
muassa voi ja kahvi. Muita pääväyliä 
laittomalle nuuskalle Suomessa ovat 
Etelä-Suomen satamat, joiden kautta 
nuuskaa tuodaan maahan suoraan 
Ruotsista tai Baltian maiden kautta. 

Lauttaliikenteessä nuuskaa on 
takavarikoitu myös kaupallisessa 
liikenteessä olevan rekka-auton las-
tista. Muutamissa salakuljetustapa-
uksissa nuuskaa on yritetty salakul-
jettaa Suomen kautta Venäjälle, jossa 
on myös kysyntää tälle "Ruotsin 
mustalle kullalle".

Salakuljetettua nuuskaa myydään 
ja levitetään kädestä käteen sekä 
erityisesti hyödyntämällä sosiaalis-
ta mediaa ja salattuja verkkomyyn-
nin väyliä. Laiton nuuskakauppa on 
tuottavaa toimintaa, ja suuren rikos-
hyödyn vuoksi sitä harrastavat sekä 
uudet yrittäjät että monet aiemmin 
kiinni jääneetkin. 

nuuska
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Nuuskaa Haaparannasta

nuuskatapauksEt ja -takavarikot
Nuuskatapauksia kirjattiin vuoden 2018 aikana yhteensä noin 240. Määrä nousi huomattavasti edellisestä vuodes-
ta, jolloin todettiin noin 150 tapausta. Vuoden 2018 tapauksissa nuuskaa takavarikoitiin yhteensä noin 6 744 kiloa, jo-
ka on 15 gramman nuuskapurkkeina laskettuna noin 449 600 purkkia. Vastaava luku vuonna 2017 oli 2 390 kiloa, joka 
vastaa noin 159 333 nuuskapurkkia. Verrattuna vuoteen 2017 nuuskan takavarikkomäärä on siis noin kolminkertaistu-
nut. 

 Takavarikoitu nuuska (kg) 2014  2015  2016  2017 2018

  Yhteensä 542 1 204 3 442 2 390 6 774

Nuuskan salakuljetus, tuo musta vir-
ta Suomeen, on työllistänyt todel-
la paljon pohjoisen tullitoimipaik-
koja sekä rikostutkintaa kuluneena 
vuonna. Voidaan sanoa, että nuuskaa 
virtaa maahan jokaisesta Suomen ja 
Ruotsin välisestä rajanylityspaikasta. 

Tällä hetkellä Tullilla on meneil-
lään Suomen kautta aikojen suurin 

rikostutkinta törkeästä veropetok-
sesta liittyen nuuskan salakuljetuk-
seen, josta Tulli oli saanut vihjeitä 
eri viranomaisilta ja aivan tavallisil-
ta kansalaisilta. Viranomaisvihjeet 
koskivat Suomessa asuvien yksityis-
henkilöiden ja Ruotsissa sijaitse vien 
nuuskaliikkeiden välistä rahalii-
kennettä ja kansalaisten havainnot 

nuuskalaatikoiden lastaamista eri 
ajoneuvoihin nuuskakauppojen ta-
kapihoilla. 

Vihjeiden todenperäisyyden 
varmistamiseksi tehtiin alustavaa 
tiedonhankintaa ja tutkintaa. Hy-
vin pian selvisi, että salakuljetus oli 
muodostunut ammattimaiseksi toi-
minnaksi, jossa jokaisella toimijalla 
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oli hyvin itsenäinen ja erittäin mer-
kittävä rooli nuuskan toimittamises-
sa Suomeen. 

Tulli selvitti, että toimintaan liit-
tyivät Ruotsin Haaparannalla asu-
vat isä ja poika, joiden tehtävänä 
oli nuuskan siirtäminen Ruotsista 
Suomeen. Nuuskat osti Suomesta 
saapunut henkilö, joka oston jälkeen 
matkusti takaisin Suomeen odotta-
maan nuuskan toimittamista ennalta 
sovittuun paikkaan. Saatuaan nuus-
kat haltuunsa hän siirsi ne omaan 
pakettiautoonsa. 

Esitutkinnassa selvisi, että nuus-
kaa tuotiin henkilöautoon lastattuna 
kerralla 50–100 kiloa. Toiminnas-
sa oli mukana myös henkilö, jonka 
tehtävänä oli seurata ja havainnoi-
da, oliko rajalla tullivirkailijoita vai 
ei. Suomeen salakuljetettu nuuska 
vietiin ensiksi sisämaahan, josta se 
siirrettiin edelleen Itä-Suomeen se-
kä pääkaupunkiseudulle. 

Rikoskokonaisuuden selvittämi-
seksi tutkintaan osallistuivat Tullin 
Tornion, Lappeenrannan, Tampereen 
ja Helsingin tutkintayksiköt. 

Vaiherikkaiden tapahtumien jäl-
keen tekijät onnistuttiin saamaan 
kiinni 3.4.2018 Kainuussa. Kiin-
nioton yhteydessä Tulli takavarikoi 
pakettiautosta yhteensä 175 kiloa 
nuuskaa. 

Tämän jälkeen asiat etenivät no-
pealla tempolla: pääkaupunkiseudulla 
olleet tekijät saivat tiedon nuuska-
lastin kiinnijäämisestä melkein välit-
tömästi ja onnistuivat poistumaan 
maasta seuraavana päivänä, ennen 
kuin Tulli tavoitti heidät. 

Asiakokonaisuudessa epäiltynä 
olleita kahdeksaa henkilöä on kui-
tenkin kuulusteltu törkeään verope-
tokseen ja salakuljetukseen liittyen. 

Esitutkinnassa on selvinnyt, että 
toimintaa oli harjoitettu jo vuodesta 
2016 alkaen. Vuosien 2016 ja 2018 
välillä Ruotsista Suomeen oli tuotu 
yhteensä 12 700 kiloa nuuskaa, josta 
olisi pitänyt maksaa valmisteveroja 
noin 4,6 miljoonaa euroa. Esitutkin-
ta saatetaan syyteharkintaan vuoden 
2019 alkupuolella. 

Nuuskan salakuljetusliiga

Tulli on tutkinut heinäkuusta 2018 
alkaen virolaisliigan laajamittaista 
nuuskan salakuljetusta. Esitutkinta 
käynnistyi, kun Tulli pääsi omalla tie-
dustelutoiminnallaan kahden viro-
laismiehen jäljille heinäkuussa ja ta-
kavarikoi kaksikon hallusta 381 kiloa 
nuuskaa. 

Kaksikko oli vuokrannut Suo-
mesta asuntoauton ja matkusta-
nut sen kanssa laivalla Helsingistä 
Tukholmaan hakemaan nuuskaa. 
Paluuseen käytettiin Kapellskärin ja 
Naantalin välillä liikennöivää laivaa. 
Tulli pysäytti miehet asuntoautoi-
neen Järvenpäässä ja takavarikoi 
nuuskat sekä pidätti miehet.

Esitutkinnan alkuvaiheessa kävi 

ilmi, että kaksikon salakuljettamaan 
nuuskaerään liittyi kolmas virolainen 
mies. Tutkinnassa selvisi myös, että 
nuuskaa oli salakuljetettu aikaisem-
minkin ja että nuuskaerät olivat pää-
tyneet henkilöille, jotka hankkimien-
sa määrien perusteella vaikuttivat 
jälleenmyyjiltä. 

Kun Tulli jatkoi kolmannen viro-
laismiehen tutkintaa, paljastui mel-
ko pian, että miehen tehtävänä oli 
ollut vastaanottaa salakuljetettuja 
nuuskaeriä ja toimittaa ne pääkau-
punkiseudulla asuville suomalaisille 
tukkumyyjille. Tulli pysäytti mie-
hen syyskuussa Vantaalla nuuskan 
luovutuksen yhteydessä. Mies oli 
antanut pakettiautostaan toiselle 

miehelle neljä laatikollista nuuskaa. 
Tulli suoritti etsinnän pakettiautoon 
ja takavarikoi sieltä 61 nuuskalaa-
tikkoa. Yksi laatikko sisältää 24 niin 
sanottua nuuskatornia. Virolaismies 
pidätettiin.

Paria tuntia ennen pidätystä Tulli 
oli havainnut virolaismiehen Mänt-
sälässä varastohallissa, jonka sisälle 
oli puolittain peruutettu virolai-
nen rekka perävaunuineen. Tullin 
tietojen mukaan rekka oli saapunut 
samana aamuna Ruotsista Naanta-
liin. Havaintojen perusteella rekan 
kuljettaja ja virolaismies purkivat 
perävaunun sisältöä varastohalliin. 
Purku kesti noin 15 minuuttia, ja sen 
jälkeen rekka lähti varastolta. Viro-
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lainen mies poistui hieman rekan 
lähdön jälkeen varastohallilta paket-
tiautolla, joka oli ajettu varastoon 
sisälle.

Miehen pidätyksen jälkeen Tulli 
teki etsinnän varastohalliin. Varasto-
hallin sisällä oli kaksi kuormalavaa, 
joiden päälle oli pinottu nuuska-
laatikoita. Laatikoiden ympärille oli 
kiedottu pakkausmuovia. Kahden 
lavan päälle oli pinottuina yhteensä 
101 laatikkoa. Varastossa oli useita 
tyhjiä kuormalavoja ja revittyä pak-
kausmuovia, mikä viittasi siihen, että 
varastoon oli tuotu aikaisemmin 
useampi salakuljetettu nuuskaerä. 
Lisäksi varastossa oli työnnettävä 
sähköinen nostin, jolla nuuskalavat 
oli nostettu rekasta.

Esitutkinnan jatkuessa Tullille 
syntyi epäilys, että toimintaa johti ja 
suunnitteli Virossa asuva virolainen 
mies. Miehellä epäiltiin olleen kon-
taktit Ruotsissa tukkuihin ja maksa-
neen nuuskaerät sekä järjestäneen 
niiden salakuljetuksen Suomeen. Tul-
lille muodostui käsitys siitä, millainen 
liiga oli kyseessä. 

Suomalaisten laittomien tuk-
kumyyjien tilaukset ja rahat ottivat 
vastaan kaksi virolaismiestä, joista 
toinen toimitti ne henkilökohtaisesti 
Virossa asuvalle päätekijälle. Pääteki-
jä järjesti salakuljetettaville nuuska-
erille maahantuojat.

Kolmannen nuuskaerän Tulli ta-
kavarikoi liigalta lokakuussa. Silloin 
heinäkuun kaksikosta toinen mat-
kusti Tallinnasta Helsinkiin laivalla 
käyttäen toisen henkilön henkilöl-
lisyyttä. Mies sai Helsingissä käyt-
töönsä suomalaisen pakettiauton, 
jolla ajoi Tornioon Pohjois-Suomeen. 
Ennen rajanylitystä Ruotsiin mies lii-
masi autoon ruotsalaiset tarrakilvet. 
Takaisin Suomeen saapuessaan mies 
käytti samoja tarrakilpiä, jotta vält-
täisi Tullin tarkastuksen. Mies repi 
tarrakilvet pois Suomen puolella ja 
ajoi Helsinkiin. 

Helsingissä Tulli pysäytti auton 
ja takavarikoi siitä 183 kilogrammaa 
nuuskaa. Mies pidätettiin uudelleen.

Liigan johtajaksi epäilty mies 
saapui laivalla Tallinnasta Helsinkiin 
lokakuussa 2018. Mies käytti mat-
kustamiseen toisen henkilön henki-

löllisyyttä ja henkilökorttia. Hänet 
pidätettiin esitutkintaa varten.

Tulli tutkii asiaa törkeänä vero-
petoksena ja salakuljetuksena. Esi-
tutkinnan perusteella Tulli epäilee 
liigan aloittaneen nuuskan salakulje-
tuksen vuoden 2018 maaliskuussa 
ja salakuljetettuja nuuskaeriä olleen 
lukuisia. 

Salakuljetetun kokonaismäärän 
epäillään olevan noin 5 000 kiloa, 

Henkilön epäillään syyllistyneen törkeään veropetokseen käyt-
tämällä sisällöltään vääriä tulliasiakirjoja ja näin saaneen tullaa-
matonta tavaraa haltuunsa. Tavarat poistuivat tullivalvonnasta, 
kun varastonpitäjä luovutti ne väliaikaisesta varastosta epäil-
lylle vääriä tulliasiakirjoja vastaan. Tämän takia tavarat jäivät 
tullaamatta, eikä niistä kannettu asianmukaisia tulleja ja vero-
ja. Tavaroista syntyi tullivelka niiden poistuttua tullivalvonnasta 
säännösten vastaisesti. 

Sisällöltään väärien asiakirjojen avulla epäilty henkilö on-
nistui saamaan haltuunsa jalometalliesineitä. Suurin osa esi-
tutkinnassa selvitettävistä tavaraeristä oli tuotu lentorahtina 
väliaikaiseen varastoon Etelä-Suomen alueella. Vääränsisältöisiä 
passitusasiakirjoja on löydetty tähän mennessä useita kymme-
niä kappaleita. 

 Esitutkinnassa on selvinnyt, että epäilty sai väärillä tulli-
asiakirjoilla haltuunsa yhteensä useita tuhansia kiloja jalometal-
liesineitä. Vältettyjen verojen määrä on tämänhetkisten tieto-
jen mukaan yli kahdeksan miljoonaa euroa. Verojen lopullinen 
määrä tarkentuu myöhemmin esitutkinnan aikana. Epäilty on 
vangittu poissaolevana, ja hänet on etsintäkuulutettu EAW-
menettelyssä (European Arrest Warrant).

 Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosasto on suorittanut 
asiakokonaisuuteen liittyen yli puolentoista miljoonan euron 
hallinnollisen toimenpiteen. 

Törkeä veropetos väärillä 
tulliasiakirjoilla

joista Tulli on takavarikoinut 960 
kiloa. Nuuskan salakuljetuksella on 
vältetty valmisteveroja lähes kaksi 
miljoonaa euroa. Rikoskokonaisuu-
dessa on rikoksesta epäiltyinä 11 
henkilöä, joista neljä on ollut van-
gittuina. Näiden lisäksi tukkukaup-
piaiksi epäillyt pääkaupunkiseudulla 
asuvat suomalaismiehet ovat olleet 
kiinniotettuina.
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Tulli otti tarkastukseen Tallinnas-
ta M/S Star -aluksella saapuneen pa-
kettiauton Helsingin Länsisatamas-
sa 9.2.2018 sen jälkeen, kun savuk-
keiden etsintään koulutettu koira oli 
voimakkaasti ilmaissut kiinnostusta 
sitä kohtaan.

Tarkastuksessa pakettiauton ta-
varatilasta löydettiin ruskeisiin pah-
vilaatikoihin pakattuna 350 karton-
kia eli 70 000 kappaletta Route66-
merkkisiä savukkeita ja 250 karton-
kia eli 50 000 kappaletta Marble-
merkkisiä savukkeita. Savukkeista 
puuttuivat suomen- ja ruotsinkieli-

Savukkeita Latviasta

set varoitusmerkinnät.
Pakettiauton kuljettaja kertoi 

lähteneensä matkalle kuskiksi kah-
den miehen kanssa heidän pyynnös-
tään ja että savukkeet oli ostettu 
ja lastattu pakettiautoon Riikassa 
Latviassa.

Esitutkinnan selvitysten mukaan 
kolmikko saapui Suomeen yhteisel-
lä sopimuksella siten, että kuskiksi 
lupautunut mies ajoi yksin paketti-
auton ulos laivasta ja kaksi muuta 
miestä saapuivat jalkamatkustajina. 
Seuraavana päivänä kotietsinnässä 
kuskin asunnolle löydettiin savukkei-

den, alkoholin ja nuuskan myynti-
toimintaan liittyviä muistiinpanoja. 
Jalkamatkustajina saapuneet kaksi 
miestä tavoitettiin esitutkintaan vas-
ta kuukauden kuluttua.

Savukkeista, jotka kolmikko toi 
maahan Latviasta säännösten vastai-
sesti, jäi kantamatta tupakkaveroa 
yhteensä  28 290 euroa.

Esitutkinta törkeästä veropetok-
sesta ja salakuljetuksesta on valmis-
tunut, ja asia siirtyi syyteharkintaan 
Helsingin syyttäjänvirastoon kesä-
kuussa 2018.

Takavarikoituja savukkeita, jotka oli kätketty hakelastiin.

Helsingin Länsisatamassa takavarikoituja Marble-merkkisiä savukkeita.
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Useissa Euroopan maissa GBL 
(gammabutyrolaktoni) luokitel-
laan huumausaineeksi ja sen maa-
hantuontia ja käyttöä valvotaan. Eu-
roopassa on kuitenkin monia maita, 
joissa GBL:ää ei ole vielä luokiteltu 
huumausaineeksi. Näitä maita ovat 
muun muassa Tsekki, Saksa, Kroatia, 
Kreikka, Luxemburg, Alankomaat, 
Portugali, Malta, Slovenia ja Espanja.

Vuotta 2016 edeltävinä vuosina 
tehtyjen GBL-takavarikkojen vähäi-
nen määrä viittasi siihen, että aine 
olisi hävinnyt Suomen markkinoilta. 
Asiaan vaikutti mahdollisesti Alanko-
maiden tehokas toiminta GBL:n sa-
lakuljetuksen estämiseksi. GBL:n sa-
lakuljetus Euroopassa ei kuitenkaan 
lakannut, vaan siirtyi Puolaan, jossa 
GBL on luokiteltu kuluttajamarkki-
noilla psykoaktiiviseksi aineeksi. 

GBl:n salakuljEtus

Myöhemmin vuonna 2016 Puo-
lan viranomaiset saivat pysäytettyä 
GBL:n salakuljetuksen Puolasta, jon-
ka jälkeen GBL:n salakuljetuksesta 
harjoittaneiden rikollisten toiminta 
siirtyi Liettuaan.

Viimeisen kahden vuoden ajan 
GBL:ää on salakuljetettu kuriiriyri-
tysten välityksellä Liettuasta, ei ai-
noastaan Suomeen vaan kaikkialle 
maailmaan. Suomen tulli on takavari-
koinut toistuvasti postitse Liettuasta 
saapuneita GBL-lähetyksiä. Vuonna 
2018 Tullissa takavarikoitiin Tullilabo-
ratorion tilastojen mukaan GBL:ää 
yhteensä 143 litraa, hieman enem-
män kuin vuonna 2017 (125 litraa). 

Tulevaisuuden haasteet

1.12.2018 GBL luokiteltiin Liettuas-
sa huumausaineeksi. Uusien säädös-
ten avulla Liettuan viranomaisten 
on helpompi puuttua GBL:n salakul-
jetukseen ja rangaista salakuljetuk-
seen liittyviä toimijoita. 

Välittömästi Liettuan lainmuu-
tosten myötä GBL:n salakuljetus 
siirtyi toiseen Euroopan valtioon.  
Uusien havaintojen mukaan GBL:ää 
salakuljetetaan nyt Sloveniasta, joka 
on entinen itäblokin maa, kuten ai-
kaisemmatkin salakuljetusmaat Puo-
la ja Liettua. 

Todennäköisesti kilpajuoksu 
viranomaisten ja salakuljettajien 
kesken jatkuu, kunnes GBL saadaan 
luokiteltua huumausaineeksi kaik-
kialla Euroopassa.

GBL-kanistereita.
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Tor-verkkoon avattiin vuonna 2014 
Sipulikanava-niminen keskustelufoo-
rumi, jolla alettiin keskustelun lisäk-
si pian myös myydä laittomasti maa-
hantuotuja huumausaineita. Sipulika-
nava osoittautui suosituksi palveluk-
si, ja se kasvoi nopeasti yhdeksi suu-
rimmista suomalaisista huumausai-
nekauppasivustoista verkossa. Sivus-
ton suosiosta kertoo se, että hie-
man ennen kuin Tulli sulki sen, sinne 
kirjoitettiin noin 3 000 viestiä päi-
vässä, joista pääosa koski huumaus-
aineiden myyntiä tai ostamista. 

Vuosien 2016 ja 2017 aikana Po-
liisiasiain tietojärjestelmään kirjattiin 
199 rikosilmoitusta, jotka koskivat 
Sipulikanavan kautta organisoitua 
huumausainekauppaa. Näistä 37 ta-
pausta oli tekomuodoltaan törkeitä.

Sipulikanavalla ei ollut rekiste-
röitymispakkoa – kuka tahansa sai 
siis helposti myyntiin mitä tahansa, 
ilman että sivuston ylläpito puuttui 
siihen. Palvelu oli jaettu paikkakun-
takohtaisiin osioihin, joista ostajan 
oli helppo etsiä huumausaineen 
myyjiä omalla asuinalueellaan. Myös 
postimyynnille ja suurille huumaus-

aine-erille oli omat osionsa. 
Yleisimmin toimittiin siten, että 

huumausaineiden myyjä kirjoitti Si-
pulikanavalle viestin, jossa hän ker-
toi, mitä tuotteita hänellä oli myyn-
nissä, missä ne sijaitsivat ja miten 
häneen sai yhteyden. Ilmoituksissa 
oli lähes poikkeuksetta myös kuva 
myyntiin tarjotusta huumausainees-
ta. Halukkaat ostajat selailivat ilmoi-
tuksia, ja näin yhteys ostajan ja myy-
jän välillä muodostui. Yksityiskohdat 
kaupoista sovittiin pääosin vahvasti 
salatuissa pikaviestisovelluksissa ku-
ten Wickr:ssä. 

Kauppapaikan helppokäyttöisyys 
ja hyvä toimivuus myös mobiililait-
teilla tekivät siitä erittäin helposti 
saavutettavan, myös alaikäisille.

Tulli alkoi tutkia Sipulikanavan 
toimintaa vuonna 2017, kun kävi 
ilmi, että Tullin aikaisemman Eks-
taasikauppa-tutkinnan epäilty oli 
käynyt huumausainekauppaa myös 
Sipulikanavalla. Rikostiedustelun ja 
viranomaisyhteistyön tuloksena Si-
pulikanavan ylläpitäjän henkilöllisyys 
saatiin selville vuoden 2017 aikana. 

Tutkinnan aikana varmistui, että 

sipulikanaVa – avointa huumausainE- 
kauppaa tor-vErkossa

sivuston ylläpitäjä helpotti ja suju-
voitti huumausainekauppaa sivus-
tollaan muokkaamalla sitä jatkuvasti 
myyjien ja ostajien pyyntöjen pe-
rusteella. Hän myös rakensi sivus-
tolleen ominaisuuden, jota hyväksi-
käyttäen huumausaineiden myyjät 
saivat parannettua omien myynti-
ilmoitustensa näkyvyyttä bitcoineilla 
suoritettua maksua vastaan.

Loppuvuodesta 2017 Sipulikana-
van ylläpitäjäksi epäillyn keski-ikäi-
sen miehen kotiin suoritettiin koti-
etsintä, jossa Tullia avustivat Helsin-
gin poliisilaitoksen valmiusyksikkö ja 
Keskusrikospoliisi. Kotietsinnän tu-
loksena takavarikoitiin suuri määrä 
digitaalista todistusaineistoa, myös 
Sipulikanavan palvelinkoneet.

Syyttäjä vaati loppuvuodesta 
2018 nostamassaan syytteessä epäil-
lylle vähintään seitsemän vuoden 
rangaistusta törkeästä huumausaine-
rikoksesta välittäjänä. Asiaa käsitel-
tiin käräjillä tammikuussa 2019. Kä-
räjäoikeus antaa tuomionsa helmi-
kuussa 2019. 
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huumausaineRikokset ja     
huumausaineiden lähtöaineet

Huumausainerikokset  2014  2015  2016  2017 2018

Törkeä huumausainerikos   300  199   254       271 281 
Huumausainerikos    1 641    1 819    2 810 2 829 2 403
Huumausainerikoksen valmistelu    52  88   39 39 12
Huumausaineen käyttörikos     218   206   84 90 57 
Kaikki huumausainerikokset yhteensä    2 211    2 312   3 187 3 229 2 753

Takavarikoidut huumeet  

 
Takavarikoitu amfetamiini (kg) (sis. metamfetam.)   187,8    135,9   56,2 58,8 46,3
Takavarikoitu marihuana (kg)  151,7   63,9   25,4 115,2 199,9 
Takavarikoidut huumeet (kg)  3 488    1 277   1 036 3 175 1 060

Takavarikoitu ekstaasi (tabl.)     58 289   9 791    107 000 19 034 187 784

Takavarikoitu buprenorfiini (tabl.) 15 459 18 675 20 994 15 136 33 375

Tullin tietoon tuli vuoden 2018 ai-
kana yhteensä 2 753 huumausaine-
rikosta, mikä on selkeästi pienem-
pi määrä kuin vuonna 2017. Laskua 
tapahtui pääosin perusmuotoisissa 
huumausainerikoksissa, joiden määrä 
vähentyi yli 400 tapauksella.

Törkeiden huumausainerikosten 
määrä taas nousi hieman – tapauk-
sia oli vuonna 2018 yhteensä 281. 
Törkeissä huumausainerikoksissa 
epäiltyinä oli yhteensä 193 yksit-
täistä henkilöä. Näistä epäillyistä 42 
prosenttia oli ulkomaan kansalai-
sia, joiden joukossa oli eniten Viron, 
Gambian, Marokon, Ruotsin ja Liet-
tuan kansalaisia.Valtaosa perusmuo-
toisista tapauksista paljastui postilii-
kenteen valvonnassa. Tästä voidaan 
päätellä, että huumausaineita tilataan 
verkosta runsaasti.

Vuonna 2018 huumausainei-
ta takavarikoitiin 1 060 kiloa, mikä 
on huomattavasti vähemmän kuin 
vuonna 2017 (3 175 kg). Tämä selit-
tyy sillä, että khatin takavarikkomää-
rä putosi edellisvuoden 2 304 kilos-
ta noin 700 kiloon. Lisäksi hasiksen 
takavarikoitu määrä väheni noin 640 
kilolla.

Huumausaineet salakuljetetaan 
Suomeen pääosin Baltiasta ja länti-
sestä Euroopasta. Suomi on myös 
huumausaineiden kauttakuljetusmaa, 
jonka kautta aineita salakuljetetaan 
sekä Venäjälle että Länsi-Euroopan 
alueelle ja Pohjoismaista erityisesti 
Norjaan.

Synteettiset    
huumausaineet

Amfetamiinia ja metamfetamiinia ta-
kavarikoitiin vuonna 2018 yhteensä 
46,3 kiloa. Metamfetamiinin osuus 
tästä oli vain noin yksi kilo. Mää-
rä on pienempi kuin edellisvuonna 
(58,8 kg). Useimmiten amfetamiinia 
tai metamfetamiinia salakuljettivat 
ulkomaan kansalaiset meritse saapu-
vassa matkustajaliikenteessä. 

Amfetamiinia tulee maahan 
merkittäviä määriä myös kirjelähe-
tyksinä muun muassa Saksasta, ja 
se on edelleen yksi suosituimmista 
huumausaineista Suomessa. Vuoden 
2018 takavarikkotilastojen ja Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
suorittamien jätevesitutkimusten 
perusteella metamfetamiini näyttää 

lähes kadonneen Suomen huumaus-
ainemarkkinoilta. Jätevesitutkimuk-
set osoittavat myös amfetamiinin 
käytön kasvaneen hyvin voimakkaas-
ti ainakin pääkaupunkiseudulla.

Uudet psykoaktiiviset aineet 
(NPS) ovat edelleen ongelma, ja 
aineiden kirjo on valtava. Näiden ai-
neiden tilastollinen vertailu on han-
kalaa, koska aineet voidaan luokitella 
kolmeen eri ryhmään: huumausai-
neet, kuluttajamarkkinoilla kielle-
tyt psykoaktiiviset aineet (KKP) ja 
luokittelemattomat aineet. Uusia 
aineita tulee markkinoille jatkuvasti 
ja vanhoja poistuu sieltä. 

Tullilaboratorion tutkimuksis-
sa havaittiin vuonna 2018 noin 90 
uutta psykoaktiivista ainetta, näistä 
10 ainetta oli sellaisia, joita Tullila-
boratoriossa ei oltu aikaisemmin 
tavattu. Valtioneuvoston asetus ku-
luttajamarkkinoilta kielletyistä psy-
koaktiivisista aineista astui voimaan 
20.12.2014, jolloin aiemmin lääk-
keiksi luokitellut aineet saatiin huu-
mausainelain alaisiksi. 

Aineiden tuontia Suomeen lain-
säädäntö ei kuitenkaan täysin ole 
lopettanut, vaan Tullilaboratorion 
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tutkimien näytteiden määrät ovat 
pysyneet lähes yhtä suurina kuin en-
nen lainsäädännön muutoksia. 

Synteettiset opioidit ovat muo-
dostuneet suureksi ongelmaksi 
muualla Euroopassa sekä Pohjois-
Amerikassa. Ilmiö on alkanut näkyä 
Suomessakin, sillä vuoden 2018 
aikana postiliikenteessä takavarikoi-
tiin runsaasti yhtä fentanyylijohdan-
naista. Aineet oli tilattu internetin 
pimeiltä kauppapaikoilta. Tullin tilas-
tot ja jätevesitutkimukset osoittavat, 
että aiemmin suosittu alfa-PVP on 
kadonnut markkinoiltamme.

Ekstaasitabletteja takavarikoitiin 
vuonna 2018 yhteensä 187 784, mi-
kä on lähes kymmenkertainen mää-
rä verrattuna edellisvuoteen. Määrä 
koostuu suurelta osin Tullin histo-
rian suurimmasta 130 000 tabletin 
takavarikoidusta erästä, joka toden-
näköisesti oli tarkoitettu vietäväk-
si Venäjälle. Ekstaasi on säilyttänyt 
suosionsa vuonna 2012 alkaneen 
markkinoille paluun jälkeen. 

THL:n jätevesitutkimustulosten 
mukaan ekstaasia käytetään erityi-
sesti perjantaisin ja lauantaisin. Tämä 
tukee aikaisempia käsityksiä siitä, 
että ekstaasia käytetään runsaasti 
nuorten aikuisten viikonloppujuhlin-
nan yhteydessä "bilehuumeena".

Subutex

Subutex on edelleen suosittua huu-
mausaineiden käyttäjien keskuudes-
sa, ja sitä salakuljetetaan suuria mää-
riä Suomeen. Vuonna 2018 takavari-
koitiin noin 33 000 Subutex-tablet-
tia, mikä on kaksinkertainen määrä 
verrattuna edellisvuoteen.

Subutexia salakuljetetaan useim-
miten tuhansien tablettien erissä 
Ranskasta Saksaan ja Ruotsiin, ja 
sieltä laivaliikenteessä Suomeen. Su-
butexin päihdekäyttö on edelleen 
yleistä, ja ongelma on levinnyt koko 
Suomeen. Ulkomaalaisista salakulje-
tusta hoitavat pääasiassa pohjoisaf-
rikkalaista alkuperää olevat sekä 
liettualaiset ja virolaiset henkilöt. 

Subutex-tablettien katukauppa-
hinnassa on suuria eroja eteläisen 
ja pohjoisen Suomen välillä. Pää-
kaupunkiseudulla tablettien kappa-

lehinta on 30–50 euroa, kun taas 
Pohjois-Suomessa hinta voi nousta 
100–120 euroon. Vankiloissa yksi 
tabletti saattaa maksaa useita satoja 
euroja.

Subutexin houkuttelevuutta lisää 
suuren kysynnän lisäksi sen myyn-
nistä saatava voitto. Yhden tabletin 
hankintahinta Ranskassa on vain 
muutaman euron.

Kannabis

Vuonna 2017 hasista takavarikoi-
tiin huomattavasti edellisvuotta vä-
hemmän – kaikkiaan 34 kiloa. Mari-
huanaa taas takavarikoitiin selkeäs-
ti edellisvuotta enemmän, yhteensä 
199,9 kiloa.  

Kannabis on käytetyin huumaus-
aine Suomessa. Marihuanan sala-
kuljetus lentoteitse Espanjasta ja 
Portugalista aktivoitui voimakkaasti 
vuoden 2017 aikana, ja sama trendi 
on jatkunut vuonna 2018. Kuriireina 
on toiminut pohjoisafrikkalaista al-
kuperää olevia henkilöitä ja useiden 
eri Euroopan valtioiden kansalaisia. 
Hasiksen salakuljetus kehonsisäisesti 
jatkui myös vuoden 2018 aikana.

Kokaiini

Vuonna 2018 Tulli takavarikoi ko-
kaiinia huomattavasti edellisvuot-
ta enemmän, eli yhteensä 8,2 ki-
loa. Takavarikkotilastojen perusteel-
la kokaiinin salakuljetus Suomeen 
on lisääntynyt voimakkaasti vuodes-
ta 2014 lähtien. Yksittäisten takava-
rikoiden määrät ovat kasvaneet jo 
muutaman vuoden ajan.        
   THL:n jätevesitutkimusten perus-
teella kokaiinin käyttö pääkaupun-
kiseudulla lisääntyi selkeästi kesällä 
2016 ja pysyi samalla tasolla vuoden 
2017 loppuun saakka. Vuoden 2018 
aikana käyttö on kaksinkertaistunut.

Khat

Vuonna 2018 khatia takavarikoitiin 
edellisvuotta selkeästi vähemmän, eli 
711 kiloa. Tuoreen khatin tuonti on 
hieman laantunut Tullin tietoon tul-
leiden tapausten perusteella, mutta 
edelleen sitä salakuljetetaan suoraan 

tuotantoalueilta Afrikasta. 
Kuivattua khatia taas on tullut 

runsaasti posti- ja kuriirilähetyksinä. 
Kevyemmän kuivatun khatin osuu-
den kasvu selittää osittain voima-
kasta takavarikkomäärän laskua. Ei 
ole kuitenkaan todennäköistä, että 
khatin käyttö olisi vähentynyt; sitä 
käytetään edelleen paljon tiettyjen 
vähemmistöjen keskuudessa.

Huumausaineiden lähtö-
aineet eli prekursorit

Luokiteltuja huumausaineiden läh-
töaineita takavarikoidaan vuosittain 
erittäin vähän. Aasiasta suuntautu-
vasta lento- ja pikarahtiliikentees-
sä saapui vuonna 2018 ei-luokiteltu-
ja aineita ja välineistöä, jotka sopivat 
käytettäviksi joko laillisiin tarkoituk-
siin tai huumausaineiden valmistuk-
seen.

Suomea ei voida kansainvälisesti 
pitää suurena huumausaineiden tuo-
tanto- tai lähtömaana, mutta muun 
Euroopan huumausainerikollisuuden 
ilmiöt ovat hyvin usein saapuneet 
myös Suomeen. On siis mahdollista, 
että synteettisten huumausaineiden 
valmistus lisääntyy Suomessa, aina-
kin pienimuotoisena.

Suomea käytetään myös kautta-
kulkumaana huumausaineiden läh-
töaineiden tai niiden valmistuksessa 
käytettävien aineiden salakuljetuk-
sessa Aasiasta muualle Eurooppaan.

GBL on Suomessa luokiteltu ku-
luttajamarkkinoilla kielletyksi psyko-
aktiiviseksi aineeksi, mutta kansain-
välisesti sitä pidetään myös huu-
mausaineen lähtöaineena, koska se 
muuttuu käyttäjän kehossa GHB:ksi, 
joka taas on huumausaine. GBL:ää 
esiintyi vuonna 2018 runsaasti, ja 
Tulli takavarikoi sitä noin 140 litraa. 
Ainetta tuli vuonna 2018 Suomeen 
pääosin Liettuasta yhden tai viiden 
litran kanistereissa. 

GBL:n käyttöannos on 1–2 mil-
lilitraa, joten litrasta saa jopa tuhat 
käyttöannosta. Liettua luokitteli 
GBL:n huumausaineeksi 1.12.2018, 
ja tämän vaikutukset nähdään vuo-
den 2019 aikana.
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Tulli tutki viime vuonna amfetamii-
nin ja kokaiinin salakuljetukseen liit-
tyvää rikoskokonaisuutta. 

Esitutkinta sai alkunsa, kun Tul-
li tarkkaili helmikuun alussa kahta 
liettualaista miestä, joiden epäiltiin 
liittyvän huumausaineiden salakulje-
tukseen. Miehet otettiin kiinni noin 
vuorokauden kestäneen tarkkai-
lun jälkeen. Toinen epäillyistä meni 
suomalaisessa rekisterissä olleeseen 
henkilöautoon epäilyttävältä näyt-
täneiden kantamusten kanssa. Auto 
pysäytettiin ja liettualainen epäil-
ty sekä auton kuljettajana toiminut 
suomalainen mies otettiin kiinni 
epäiltyinä törkeästä huumausaineri-
koksesta. 

Saman illan aikana tehtiin myös 
etsintä hotellihuoneeseen, johon 
liettualaiset miehet olivat majoittu-
neet. Toinen liettualaisista epäillyistä 
otettiin kiinni hotellihuoneesta. Ho-

Liettualaisten miesten törkeät 
huumausainerikokset

tellihuoneesta takavarikoitiin useita 
puhelimia.

Yhteen puhelimista alkoi seuraa-
vana päivänä saapua tekstiviestejä, 
joiden perusteella aloitettiin tarkkai-
lu Virosta samana aamuna saapunee-
seen liettualaiseen ajoneuvoyhdis-
telmään.

Ajoneuvoyhdistelmä pysäytettiin 
ja otettiin tarkastukseen pääkaupun-
kiseudulla saman päivän aikana. Ajo-
neuvon ohjaamosta takavarikoitiin 
jauhesammutin, josta löytyi 5 000 
millilitraa amfetamiiniemästä. 

Amfetamiiniemäs oli pitoisuudel-
taan 79-prosenttista. Siitä olisi pys-
tynyt valmistamaan yli 19 kiloa katu-
kauppavahvuista amfetamiinisulfaat-
tia (95 000 käyttöannosta). Lisäksi 
ohjaamossa olleesta suolaämpäristä 
takavarikoitiin pakkaus, joka sisälsi 
501 grammaa kokaiinia. 

Kokaiini oli pitoisuudeltaan 

91-prosenttista, eli siitä olisi saanut 
katukauppavahvuista kokaiinia noin 
kaksi kiloa. Ajoneuvoyhdistelmästä 
takavarikoitiin myös amfetamiinin 
valmistamisessa tarvittavia aines-
osia. Takavarikoitujen huumausainei-
den kokonaisarvo oli noin 822 000 
euroa.

Esitutkinnassa selvitettiin, että 
samat epäillyt salakuljettivat myös 
vuoden 2017 loka- ja marraskuus-
sa 500 grammaa kokaiinia ja 2 000 
millilitraa amfetamiiniemästä, josta 
olisi pystynyt valmistamaan yhteensä 
noin 7,5 kiloa katukauppavahvuista 
amfetamiinia. Katukauppaan pääty-
neiden huumausaineiden yhteisarvo 
oli noin 420 000 euroa.

Esitutkinnan aikana tutkintavan-
keudessa oli neljä 70- tai 80-luvulla 
syntynyttä miestä, jotka ovat Liet-
tuan ja Suomen kansalaisia. Kolme 
heistä on kansainvälisen mootto-
ripyöräkerhon Suomen ja Liettuan 
osastojen täysjäseniä. 

Törkeät huumausainerikokset 
on käsitelty Helsingin käräjäoikeu-
dessa, mutta tuomiot eivät ole vielä 
lainvoimaisia. 

Huumelääkerikokset kuuluvat huu-
mausainerikoksiin, joten niiden luku-
määriä ei tilastoida erikseen. 

Huumelääkkeitä takavarikoitiin 
vuoden 2018 aikana yhteensä 78 
192 tablettia. Takavarikoitujen huu-
melääkkeiden määrät laskivat sel-
västi verrattuna edelliseen vuoteen. 
Vähennystä oli noin 54 prosenttia. 
Buprenorfiinilääkkeiden takavarikot 
Vuoteen 2017 verrattuna puoles-

taan noin kaksinkertaistuivat 15 136 
tabletista 33 375 tablettiin.  

Tullilaboratorion tutkimustilas-
tojen mukaan buprenorfiini se-
kä diatsepaamit, alpratsolaamit ja 
klonatsepaamit olivat vuoden 2018 
yleisimpiä takavarikoituja huume-
lääkkeitä. 

Kaikista vuoden 2018 aikana 
takavarikoiduista huumelääkkeistä 
noin puolet oli bentsodiatsepiini-

lääkkeisiin kuuluvia huumaavia ainei-
ta. Toisen puolen takavarikoiduista 
aineista muodostivat opioidilääk-
keet, joista selvästi yleisin aine oli 
buprenorfiini. Se oli myös kappale-
määrältään yleisin yksittäinen taka-
varikoitu huumelääke. 

Buprenorfiinin jälkeen toiseksi 
eniten kappaleittain mitattuna ta-
kavarikoitiin bentsodiatsepiineihin 
kuuluvaa diatsepaamia, jonka osuus 

huumelääkkeet, lääkkeet, dopinG 

huumElääkkEEt
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oli 47 prosenttia kaikista bentso-
diatsepiineihin kuuluvista huume-
lääkkeistä. Lisäksi takavarikoitiin alp-
ratsolaamia ja klonatsepaamia, jotka 
kuuluvat myös bentsodiatsepiinilääk-
keiden ryhmään. 

Alpratsolaamin osuus oli 33 
prosenttia ja klonatsepaamin 14 
prosenttia kaikista takavarikoiduista 
bentsodiatsepiineista. 

Muita opiaatteihin luokiteltavia 
aineita, kuten metadonia, kodeiinia ja 
oksikodonia, takavarikoitiin vuoden 
2018 aikana myös jonkin verran. Pie-

Lääkerikokset   2014 2015  2016  2017 2018

Lääkerikos 190 124 144 110 80
Lääkerikkomus 561 682 710 632 633
Yhteensä 751 806 854 742 713

Takavarikoidut lääkkeet (tabl.) 90 792 282 908 225 564 265 406 56 009 
 

niä määriä löydettiin myös metyyli-
fenidaattia, harvinaisempia bentso-
diatsepiinijohdannaisia, sekä dek-
samfetamiinia.

Ylivoimaisesti suurin osa, eli 91 
prosenttia, huumelääkkeistä takava-
rikoitiin vuoden 2018 aikana posti- 
ja kuriiriliikenteestä. Lentoliiken-
teessä takavarikoitiin viisi prosenttia 
huumelääkkeistä; laivaliikenteen ja 
ajoneuvoliikenteen osuus oli neljä 
prosenttia. 

Vuoden 2018 aikana takavari-
koitujen huumelääkkeiden yleisim-

mät lähetysmaat olivat Iso-Britannia, 
Portugali ja Unkari. Iso-Britanniasta 
tuli 26 prosenttia, Portugalista 18 
prosenttia ja Unkarista 8 prosenttia 
huumelääkkeitä sisältäneistä posti- 
tai kuriirilähetyksistä. 

Suurimmassa osassa tapauksia 
epäillyn tekijän kansallisuus oli suo-
malainen. Suomen kansalaisia epäil-
lyistä oli 81 prosenttia. Yksittäisissä 
tapauksissa epäiltyinä oli myös Venä-
jän, Norjan ja Espanjan kansalaisia.

Vuonna 2018 Tullin kirjaamien lää-
kerikosten kokonaismäärä laski lie-
västi edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Laskua oli 
noin neljä prosenttia. Perusmuotois-
ten lääkerikosten määrä laski edelli-
seen vertailujaksoon verrattuna 27 
prosenttia, kun taas lääkerikkomus-
ten lukumäärässä ei havaittu muu-
tosta edelliseen vuoteen verrattu-
na. Valtaosa kaikista kirjatuista ta-
pauksista käsiteltiin lääkerikkomuk-
sina, jotka johtavat yleensä pelkäs-
tään menettämisseuraamukseen.

Vuoden 2018 aikana tabletti-
muodossa olevia lääkkeitä takava-
rikoitiin merkittävästi vähemmän 
kappalemäärittäin mitattuna kuin 
vuonna 2017. Lääketabletteja ta-
kavarikoitiin vuoden 2018 aikana      

56 009 kappaletta, kun edellisenä 
vuonna takavarikkomäärä oli 265 
406 tablettia. Laskua verrattuna 
vuoteen 2017 oli peräti 79 prosent-
tia.  

Vuoden 2018 aikana Tullin taka-
varikoimista lääkkeistä suurin osa oli 
klenbuterolia, erilaisia syöpälääkkei-
tä ja opioidipohjaisia kipulääkkeitä. 
Klenbuterolia käytetään erityisesti 
hevosten astman hoidossa, ja sillä ei 
ole muuta lääketieteellistä käyttöä 
EU:ssa. Myös syöpälääkkeinä käy-
tettäviä eksemestaania, letrotsolia ja 
anastrotsolia takavarikoitiin vuoden 
2018 aikana. Kolmanneksi yleisin yk-
sittäinen takavarikoitu aine oli opi-
oidipohjaisiin kipulääkkeisiin kuuluva 
tramadoli. 

Edelleen takavarikoitujen lääk-

keiden joukossa oli erektiolääkkeitä 
ja erilaisia sairauksien tai niiden oi-
reiden hoitoon tarkoitettuja lääkkei-
tä, kuten verenpaine-, kipu-, allergia- 
ja mielialalääkkeitä. Kun vertaillaan 
vuosien 2017 ja 2018 takavarikko-
määrien kehitystä, tietyissä lääkeai-
neryhmissä on havaittavissa muu-
toksia. Eksemestaanin, letrotsolin 
ja anastrotsolin takavarikkomäärät 
kasvoivat 80 prosentilla ja trama-
dolin takavarikkomäärä kasvoi 28 
prosentilla vuoteen 2017 verrattuna.

Valtaosa lääkkeistä takavarikoi-
tiin posti- ja kuriiriliikenteestä. Kaik-
kiaan 88 prosenttia vuoden 2018 
aikana tehdyistä perusmuotoisista 
lääkerikoksista havaittiin posti- tai 
kuriiriliikenteessä. Lääkerikkomuk-
sissa posti- ja kuriiriliikenteen osuus 

lääkkEEt

 Takavarikoitus huumelääkkeet (tabl.) 2014  2015  2016  2017 2018
 (sis. buprenorfiinin)

  Yhteensä 35 202 36 921 82 115 170 052 78 192 
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Dopingrikokset 2014 2015 2016 2017 2018

Törkeä dopingrikos 17 29 35 6 13
Dopingrikos 256 154 49 37 50
Lievä dopingrikos 52 160 160 186 167
Yhteensä 325 343 244 229 230

Takavarikoidut dopingaineet  
(tabl./ampullia) 87 491 110 442 28 188 121 301 587 445

Tulli paljasti vuoden 2018 aikana yh-
teensä 230 dopingrikosta. Määrä py-
syi samalla tasolla edelliseen vuo-
teen verrattuna. Näistä 13 rikoksen 
tekotapa oli törkeä. Perusmuotois-
ten dopingrikosten määrä nousi 35 
prosetilla, ja lievien dopingrikosten 
määrä puolestaan laski 10 prosentil-
la vuoteen 2017 verrattuna. 

Dopingaineiden takavarikko-
jen lukumäärä on pysynyt samana 
vuonna 2018, mutta aineiden määrä 
on noussut huomattavasti vuodesta 
2017. Vuoden 2018 viimeisellä nel-
jänneksellä tehdyt suuret yksittäiset 
takavarikot nostivat koko vuoden 
takavarikkomäärät merkittävästi 
edellisen vuoden määriä suurem-
miksi. Yhteensä vuoden 2018 aikana 
takavarikoitiin 587 445 tablettia/
ampullia dopingaineita. Vuonna 2017 
takavarikoitiin 121 301 tablettia/am-
pullia, joten määrä yli nelinkertaistui 
edelliseen vuoteen verrattuna. 

Tullilaboratorion tutkimustilas-
tojen mukaan vuoden 2018 aika-
na takavarikoiduista dopingaineista 

ylivoimaisesti suurin osa – peräti 93 
prosenttia – oli anabolisia steroide-
ja. Yksittäisistä aineista eniten taka-
varikoitiin stanotsololia, jonka osuus 
oli puolet kaikista takavarikoiduista 
anabolisista steroideista. Toiseksi 
eniten takavarikoitiin oksandrolonia, 
joka yhdessä stanotsololin kanssa 
muodosti yhteensä 80 prosenttia 
vuonna 2018 takavarikoiduista ana-
bolisista steroideista. 

Testosteronin osuus oli vuonna 
2018 erittäin pieni, ainostaan noin 
kolme prosenttia takavarikoiduista 
dopingaineista. Kaikki vuonna 2018 
takavarikoitu testosteroni oli injek-
toitavassa muodossa, kun taas val-
taosa takavarikoiduista anabolisista 
steroideista oli tablettimuodossa. 
Muihin dopingaineisiin luokiteltavia 
antiestrogeeneja sekä kasvuhor-
monia takavarikoitiin myös jonkin 
verran. 

Suurin osa (80 %) dopingaineis-
ta takavarikoitiin posti- ja kuriiri-
liikenteessä. Lentoliikenteen osuus 
takavarikoista oli kuusi prosenttia, 

ajoneuvo- tai junaliikenteen viisi 
prosenttia ja laivaliikenteen kol-
me prosenttia. Loput takavarikoista 
tehtiin tutkinnan yhteydessä. Suurin 
osa takavarikoista tehtiin tälläkin 
tarkastelujaksolla Helsinki-Vantaan 
lentokentän ulkomaanpostissa. 

Dopingaineita sisältäneiden 
posti- ja kuriirilähetysten yleisim-
mät lähtömaat vuoden 2018 aikana 
olivat Puola ja USA, joiden molem-
pien osuus oli 18 prosenttia kaikista 
tapauksista. Seuraavaksi yleisim-
mät lähtömaat olivat Iso-Britannia       
(10 %) ja Unkari (9 %). Singaporesta 
saapui kahdeksan prosenttia lähe-
tyksistä, ja yksittäisiä lähetyksiä saa-
pui useasta eri lähtömaasta. 

Suurin osa (83 %) dopingrikok-
sista epäillyistä henkilöistä oli kan-
sallisuudeltaan suomalaisia. Irakin, 
Venäjän ja Puolan kansalaiset olivat 
epäiltyinä muutamissa tapauksis-
sa, ja muiden maiden kansalaisia oli 
epäiltyjen joukossa vain yksittäisissä 
dopingrikoksissa.  

dopingainEEt

oli peräti 91 prosenttia. 
Lääkerikoksissa yleisimmät lääk-

keiden lähtömaat olivat Intia, USA, 
Sveitsi ja Hollanti. Intiasta tuli 15 
prosenttia kaikista Tullin löytämis-
tä lääkkeistä. Seuraavina olivat USA, 
Sveitsi ja Hollanti, joista jokaisesta 
tuli 13 prosenttia takavarikoiduis-
ta lääkkeistä. Lääkerikkomuksissa 
yleisimmät lähtömaat olivat Sveitsi, 

josta tuli 28 prosenttia takavarikoi-
duista lääkeaineista, USA (20 %) ja 
Intia (11 %). Muutamiin tai yksittäi-
siin tapauksiin liittyviä lähtömaita 
oli useita. Suurin osa postiliikenteen 
tarkastuksista tehtiin läpivalaisun 
perusteella.    

Perusmuotoisista lääkerikoksis-
ta epäillyistä tekijöistä 66 prosenttia 
oli Suomen kansalaisia. Kuusi pro-

senttia epäillyistä oli Venäjän kansa-
laisia. Lääkerikkomuksissa Suomen 
kansalaisia oli epäillyistä 79 pro-
senttia; Venäjän kansalaisia oli kolme 
prosenttia. Muiden kansallisuuksien 
edustajia oli molemmissa tekomuo-
doissa epäiltyinä vain yksittäisissä 
tapauksissa.  
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tullilaBoRatoRio tutkii ja analysoi 
Tullilaboratoriossa tutkittiin vuon-
na 2018 noin 5 000 laittomaan maa-
hantuontiin liittyvää näytettä. Monta 
vuotta kestänyt näytemäärän nou-
su on saatu pysäytettyä karsimal-
la määrätietoisesti turhia laborato-
rioon lähetettäviä näytteitä. Samaan 
aikaan analytiikan tasoa on paran-
nettu ja uusia mittalaitteita hankittu 
yhä hankalampien näytteiden analy-
soimista varten. 

Tullissa nähdään usein ensimmäi-
senä monia uusia ilmiöitä tavaravir-
taa valvottaessa. Näiden ilmiöiden 
tuomiseksi esiin on tehtävä töi-
tä myös Tullilaboratoriossa. Kaikki 
uudet muuntohuumeet, lääkkeet ja 
muuntodopingaineet on kyettävä 
analysoimaan, ja siihen tarvitaan ajan 
tasalla olevia analyysilaitteistoja. 

Viimeisin lisäys entuudestaan 
varsin kattavaan laitekantaan on 
ollut EU:n sisäisen turvallisuuden 
ISF-rahoituksella hankittu kaasukro-
matografi-infrapunaspektrometri 
(GC-IRD), jolla voidaan varmistaa 
muun muassa muuntohuumeiden 
rakenteiden pieniä eroavaisuuksia. 
Samalla rahoituksella on hankit-
tu myös kahdeksan kannettavaa 
raman-mittalaitetta, joilla aineiden 
alustava tunnistus voidaan usein 
tehdä jo kenttäolosuhteissa. 

Useiden EU-maiden tulleissa on 
ollut nähtävissä samansuuntaista 

toimintamallin kehitystä, jossa kar-
keaa lajittelua laittomien ja laillis-
ten lähetysten välillä voidaan tehdä 
jo kentällä erilaisten kannettavien 
laitteiden avulla. Tällä joudutetaan 
tavaraliikenteen kulkua. Laboratorio 
voi näin keskittyä vain hankalampien 
ja tutkinnan kannalta välttämättömi-
en näytteiden analysoimiseen. Näin 
prosessia saadaan kokonaisuudes-
saan nopeammaksi ja kustannuste-
hokkaammaksi. 

Uusia laboratorio- ja kenttämit-
talaitteita tulee markkinoille yhä 
kiihtyvään tahtiin. Tämän kehityksen 
seuraaminen, laitteiden testaaminen 
ja hankinta kilpailutuksineen vie pal-
jon aikaa, ja rajallisilla resursseilla on 
aina huolehdittava, että laissa sääde-
tyistä perustehtävistä selviydytään 
ilman ongelmia. Huomisen ongelmia 
ei kuitenkaan voida ratkoa eilisen 
keinoilla, joten kehityksen kärjessä 
on jatkuvasti pysyttävä. 

Uudet aineet saadaan lainsää-
dännön piiriin usein vasta silloin, 
kun ilmiön terävin kärki on jo 
nähty. Myös lääkelainsäädännön 
epäselvyydet ovat jokapäiväinen 
haaste tullivalvonnassa. Selkeiden 
ja ajan tasalla olevien lääke-, huu-
maus- ja dopingaineluokitteluiden 
ylläpitäminen olisi sekä Tullin että 
kansalaisten etu. Näin vältyttäisiin 
paljolta ylimääräiseltä työltä ja 
monilta sekaannuksilta, joita pa-
himmillaan puidaan eri oikeusas-
teissa. Näidenkin asioiden eteen 
työskennellään Tullilaboratoriossa, 
mutta todellinen valta ratkaista 
nämä ongelmat on ministeriöissä, 
joille tehtävät kuuluvat. 

Keskusteluyhteys on kuiten-
kin hyvä, ja sitä tullaan jatkossakin 
käyttämään, jotta valvontaa häirit-
sevät lainsäädännölliset ongelmat 
vähenisivät. 

Tullilaboratorion ja koko laittoman maahantuonnin val-
vonnan suurimmat haasteet eivät ole vain uudet ilmiöt 
ja tekniikan kehityksen seuraaminen. 
      Lainsäädännön uudistusten hidas tahti alati muut-
tuvassa maailmassa hankaloittaa Tullin työtä merkit-
tävästi. Muuntohuumeiden ja muuntodopingaineiden 
maailmassa on käynnissä jatkuva ”kissa-hiiri-leikki”. 

Lokakuussa 2018 takavarikoitiin Postitullissa kahdesta sa-
malle vastaanottajalle osoitetusta postipaketista suuri 
määrä dopingaineita. Postipaketit oli lähetetty Bulgariasta, 
ja niiden yhteispaino oli 21 kiloa. 

Paketeista takavarikoitiin yhteensä 3 830 ampullia ja 
1 850 tablettia anabolisia steroideja sekä testosteronia. 
Tämä määrä riittäisi yhteensä keskimäärin 269 käyttöjak-
soon, ja sen arvo katukaupassa olisi noin 25 000 euroa. 
Lisäksi toisesta paketista takavarikoitiin 1 150 tablettia 
klenbuterolia, joka on reseptiä vaativa lääkevalmiste. Asiaa 
tutkitaan törkeänä dopingrikoksena ja salakuljetuksena.

Dopingaineita Bulgariasta
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Tulli sai viime vuonna valmiiksi laa-
jan esitutkinnan, joka koski pääasias-
sa verkossa käytyä huumausaineiden 
maahantuontia ja kauppaa vuonna 
2017. 

Esitutkinta sai alkunsa syksyllä 
2017, kun Helsinki-Vantaan lento-
kentälle saapui rahtina Hollannista 
noin 100 gramman erä kokaiinia. 
Kokaiini oli kätketty kahden kynt-
tilän sisään ja osoitettu pääkaupun-
kiseudulla sijaitsevaan yksityisasun-
toon. Muutaman viikon kuluttua 
samaan osoitteeseen lähetettiin 
Saksasta kaksi kirjettä, joista taka-
varikoitiin yhteensä 193 grammaa 
amfetamiinia.

Tullin tutkinta pääsi esitutkinnas-
sa nopeasti epäiltyjen jäljille, ja eri-
laisilla tutkintatoimenpiteillä saatiin 
lopulta selville, että huumausainei-
den vastaanottaja oli noin 30-vuo-
tias pääkaupunkiseudulta kotoisin 
oleva mies. Epäilty oli ulkoistanut 
lähetysten noutamisen rikoskump-
paneilleen, jotka olivat käyneet ai-
emmin kevään aikana noutamassa 
postista neljä samaan osoitteeseen 
saapunutta lähetystä.

Hollannin viranomaisilta saa-
tiin tarkempaa tietoa aiemmista 
lähetyksistä. Sikäläiset viranomaiset 

olivat takavarikoineet paikallisen 
huumausaineiden verkkokauppiaan 
tietokoneen, josta oli saatu todistus-
aineistoa muun muassa Suomeen lä-
hetetyistä huumausaine-eristä. Tullin 
tutkittavana olleen epäillyn käyttä-
mään osoitteeseen näistä lähetyksis-
tä oli osoitettu neljä, joista kahden 
sisältö saatiin selville hollantilaisten 
tietojen perusteella. 

Maaliskuussa Suomeen saapunut 
lähetys oli sisältänyt 3 000 timantin 
mallista ekstaasitablettia ja toinen 
kesäkuussa saapunut lähetys 50 
grammaa 86-prosenttista kokaiinia. 

Esitutkinnassa selvisi, että 
pääepäilty oli myynyt maahantuomi-
aan huumausaineita Silkkitiellä sijain-
neesta myyntipaikasta huhti- ja loka-
kuun 2017 välisenä aikana. Yhteensä 
oli myyty 117 grammaa puhdasta 
alfa-PVP:tä, 223 grammaa MDMA:ta, 
72 grammaa amfetamiinia, 125 eks-
taasitablettia, 580 Rivotril 2 mg:n 
tablettia sekä 20 OxyContin 80 
mg:n tablettia. Katukauppaan oli 
päätynyt myös 50 grammaa kokaii-
nia ja 3 000 ekstaasitablettia. 

Lisäksi Tullin esitutkinnassa pal-
jastui pieni kannabiskasvattamo.

Erään verkkokaupan loppu
Tuomiot törkeistä        
huumausainerikoksista

Tulli takavarikoi esitutkinnan aikana 
pääepäillyn tietokoneen ja matkapu-
helimen, joiden sisältä löytyivät huu-
mausainekaupassa käytettyjen bit-
coin-lompakkojen osoitteet. Vantaan 
käräjäoikeus tuomitsi tietokoneen ja 
puhelimen valtiolle menetetyiksi.

Kaikkiaan rikoskokonaisuudes-
sa oli yhteensä yhdeksän epäil-
tyä. Vantaan käräjäoikeus tuomitsi 
pääepäillyn yli seitsemän vuoden 
vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänet 
tuomittiin maksamaan yhteisvas-
tuullisesti muiden epäiltyjen kanssa 
rikoshyötyä valtiolle miltei 80 000 
euroa. 

Toinen huumausaineita vastaan-
ottanut ja myynyt mies tuomittiin 
neljän vuoden vankeusrangaistuk-
seen. Huumausaineita postista nou-
taneet miehet tuomittiin kahden ja 
neljän vuoden vankeusrangaistuksiin. 

Lisäksi muita epäiltyjä tuomit-
tiin lyhyisiin ehdollisiin vankeusran-
gaistuksiin sekä sakkorangaistuksiin. 
Kaikki tuomiot eivät ole lainvoimai-
sia.
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Loppukesästä 2016 Suomen tulli sai 
komission esityksestä vastuulleen 
vetää yhdessä Tanskan tullin kanssa 
Tulli 2020 -ohjelmaan kuuluvaa koi-
ratoiminnan projektia, jolle annet-
tiin nimeksi EU K9 Unit Network. 
Suomi valikoitui projektin varsinai-
seksi puheenjohtajaksi. Komissio oli 
kiinnittänyt huomionsa Suomen ja 
Tanskan väliseen poikkeuksellisen 
pitkäjänteiseen ja menestyksekkää-
seen yhteistyöhön koiratoiminnassa 
jo 1980-luvun loppupuolelta alkaen 
ja ehdotti siksi tätä projektia näille 
kahdelle maalle.

Ennen projektin käynnistämistä 
komissiolle tehtiin toimintasuunni-
telma, jonka yksi kunnianhimoinen 
tavoite oli tullikoirien yhteiskäyttö 
EU:n alueella. Toimenpidesuunni-
telmaan kirjattiin tavoitteeksi myös 
tullikoirien optimaalinen käyttö eri 
liikennealueilla. 

Tullikoirien yhtenä tehtävänä 
on suojella EU-kansalaisia riske-
jä sisältäviltä tavaralähetyksiltä, kun 
ne tulevat EU-alueelle, ja samalla 
turvata EU:n taloudellisia intresse-
jä. Tämän myötä on syntynyt tarve 
perustaa entistä paremmin toimiva 
Euroopan laajuinen koiratoiminnan 
verkosto kansalaisten ja ympäristön 
turvaamiseen. Projektin avulla onkin 
tarkoitus kehittää Euroopassa vahva 
ja kestävä yhteistyöfoorumi tulli-
koiratoiminnalle, kustannustehokas 
mekanismi siis.

Koirien yhteiskäyttöä päästiin 
harjoittelemaan käytännössä kesällä 
2018. Suomessa järjestetty harjoi-
tus sai nimekseen EU Canine Unit 
Network Exercise. Harjoitus kesti 
kuukauden ajan, ja siihen osallistui 
kaikkiaan 26 koiraa ohjaajineen yh-
teensä 11 maasta. Vieraiden koirat 
edustivat eri rotuja laidasta laitaan. 

Suomen tullista harjoitukseen 

osallistui 14 koiraa ohjaajineen, jo-
ten iso joukko tullikoiratoiminnan 
ammattilaisia saatiin koolle. 

Harjoitus pidettiin kesällä 2018 
Venäjällä järjestettyjen jalkapallon 
MM-kisojen aikana. Koiria sijoitet-
tiin neljän viikon ajaksi jaksotettuna 
akselille Imatra–Nuijamaa (Vainikka-
la)–Vaalimaa–Kotka–Lentotulli–Hel-
singin satamat. Harjoituksen aikana 
haettiin ja kehitettiin parhaita yhtei-
siä tapoja tehdä ja toimia. Samalla 
pystyttiin vertailemaan toiminta- ja 
työskentelytapoja eri maiden välillä. 

Osallistujien kesken syntyikin 
vilkasta keskustelua. Valmistelut oli-
vat vaativat, ja koirien ja ohjaajien 
sijoittaminen oikeille liikennealueille 
koirien koulutuslinjojen mukaisesti 
oli haasteellista. Myös monimutkai-
sia järjestelyjä vaatineet majoitukset 
ja kuljetukset saatiin lopulta järjes-
tettyä jouhevasti. Projektin onnis-
tuminen vaati kovaa työtä ja hyvää 
talkoohenkeä. 

Suurena apuna olivat projektiin 
osallistuneet yksiköt, koiranohjaa-
jat sekä liikkuva valvonta. Poliisi-
koiralaitos antoi myös ystävällisesti 
koiratrailerin käyttöömme. Lyhyes-
ti voidaan todeta, että harjoitus oli 
onnistunut. 

Koiratoiminta ja             
tulevaisuus

Koiratoiminnan EU K9 Unit Net-
work -projekti käynnistettiin ai-
koinaan 2017 maaliskuussa Kuusa-
mossa pidetyllä kick-off-tilaisuudel-
la, jossa lähes kaikki jäsenmaat oli-
vat edustettuina. Kuusamossa luotiin 
raamit projektille. 

Seuraavassa, Maltalla pidetyssä 
seminaarissa määriteltiin suunta-
viivat tekemiselle ja muun muassa 
kesän 2018 yhteisharjoitukselle sekä 

tehtiin toimintasuunnitelma, sovittiin 
tarkemmin projektin tavoitteista ja 
prioriteeteista sekä alatyöryhmien 
työnjaosta ja aikatauluista.

Kesän 2018 yhteisharjoitus pu-
rettiin marraskuussa 2018 Helsin-
gissä pidetyssä seminaarissa. Samalla 
laadittiin suunnitelmat projektin 
kahdelle viimeiselle toimintavuodel-
le sekä hyväksyttiin toimintasuunni-
telmaan tehdyt muutokset. 

Pääajatuksena jatkotoiminnas-
sa on hajottaa mukana olevat maat 
pienempiin ryhmiin, joille jaetaan 
erilaisia projektia palvelevia tehtäviä. 
Suomi otti tehtäväkseen suunnitel-
la yhdessä Tšekin ja Liettuan kanssa, 
miten savukekoirien toimintaa voi-
taisiin tehostaa. Tanska on liittymäs-
sä mukaan tähän ryhmään. 

Suunnitelmat asian edistämisestä 
ovat jo pitkällä, mutta toteutus vaa-
tii tarkkaa aikatauluttamista muun 
muassa työvierailujen ja koordinoin-
titapaamisten suhteen. Suomessa 
tämän työn tulokset näkyvät toden-
näköisesti myöhemmin tänä vuonna 
tehostuneena kohdevalintana ja sa-
vukekoirien käyttönä. 

Projektin päätös häämöttää ke-
väällä 2021, mutta jo nyt on melko 
selvää, että projekti tulee jatkumaan 
uuden tulliohjelman myötä. Projek-
tin avulla kehitämme omaa osaamis-
tamme ja onnistumme nykyaikaista-
maan toimiamme.

eu k9 unit netwoRk –      
tullikoiratoimintaa kansainvälisEnä   
yhtEistyönä
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CBRNE-uhalla tarkoitetaan kemial-
lisista aineista (C), biologisista tau-
dinaiheuttajista (B), radioaktiivisista 
aineista (R), ydinaseista (N) ja räjäh-
teistä (E) sekä näitä koskevan tieto-
taidon puutteesta tai väärinkäytöstä 
johtuvia vaaratilanteita.

Suomen tulli on ollut mukana 
tämän alan viranomaisyhteistyös-
sä toiminnan alusta alkaen. Poliisin 
johdolla perustettiin vuonna 2008 
yhteistyöfoorumi, johon on osal-
listunut sekä käytännön osaajia et-
tä professoritason asiantuntijoita. 
Muun yhteistoiminnan lisäksi on jo 
kymmenen vuoden ajan järjestetty 
laivaseminaarieja. 

Vuonna 2017 sisäministeriö 
julkaisi ensimmäisen kansallisen 

CBRNE-strategian, joka valmisteltiin 
vuonna 2015 perustetussa strate-
giatyöryhmässä. Tullilla oli edusta-
jat sekä strategiatyöryhmässä että 
entisessä yhteistyöfoorumissa, joka 
oli viimeiseltä nimeltään CBRNE-
strategiatyöryhmän 2. alajaosto. 
 CBRNE-strategiatyöryhmä sai työn-
sä päätökseen vuonna 2018 ja tote-
si, että CBRNE-asioissa on jatkos-
sakin tarvetta poikkihallinnolliselle 
viranomaisyhteistyölle. 

Tulli toimii säteilyvalvontatehtä-
vissä tiiviissä yhteistyössä Säteilytur-
vakeskuksen (STUK) kanssa. Tullin 
käyttämät säteilyvalvontalaitteet – 
sekä kiinteät porttimonitorit että 
kannettavat laitteet – omistaa Sä-
teilyturvakeskus, ja se hoitaa myös 

niiden huollot. 
Tulli on myös aktiivisesti mukana 

koekäyttämässä STUKin uusia tek-
nisiä ratkaisuja. Ongelmatilanteissa 
Tullin henkilöstö voi ottaa yhteyttä 
STUKin päivystykseen, joka toimii 
24/7. Tullin henkilöstöä on osallistu-
nut säteilyvalvontakoulutuksiin myös 
Euroopassa, ja Tullilla on Venäjän 
tullin kanssa pysyvä säteilyvalvonnan 
alatyöryhmä, joka kokoontuu sään-
nöllisesti. Tämän työryhmän puit-
teissa järjestettiin Venäjällä marras-
kuussa 2018 yhteiset säteilyvalvon-
taharjoitukset, johon osallistui kym-
menkunta tullitarkastajaa Suomesta. 

Tulli järjesti lokakuussa moni-
viranomaisyhteistyönä CBRNE-
harjoituksen Postitullissa sekä oli 
mukana suuronnettomuusharjoituk-
sessa Kotkassa Mussalon satamassa. 
Postitullin harjoituksen vetovastuu 
oli Tullilla, ja mukana olivat myös 
Posti, Keski-Uudenmaan pelastuslai-
tos, Finavian pelastustoimi, Itä-Uu-
denmaan poliisi sekä Säteilyturva-
keskus. Trafi oli mukana tarkkailijana. 
Harjoitus oli ensimmäinen laatuaan, 
ja sen tavoitteena oli arvioida, miten 
eri viranomaisten yhteistyö toimii 
uhkatilanteissa. 

Harjoituksessa simuloitiin tilan-
ne, jossa hengenvaarallista kemikaa-
lia sisältänyt kirjelähetys hajoaa Tul-
lin tiloissa ja aiheuttaa yhden Tullin 
työntekijän altistumisen tälle aineel-
le. Harjoituksessa tyhjennettiin ja 
eristettiin saastunut tila ja evakuoi-
tiin muut työntekijät, sekä annettiin 
ensiapua altistuneelle työntekijälle. 
Paikalle hälytetty pelastustoimi siirsi 
aineen vetokaappiin, ja kemikaali-
suojapukuihin pukeutuneet palomie-
het suorittivat aineen tunnistuksen 
Tullin kemikaalianalysaattorilla en-
nen aineen pakkaamista kuljetusas-
tioihin. 

Harjoituksen toisessa vaihees-
sa simuloitiin vielä säteilevän aineen 
etsintää postipaketeista. Tullitarkas-
tajat olivat myös yhteydessä Säteily-
turvakeskuksen päivystykseen lisä-
ohjeita varten. 

Harjoituksen molemmat osat 
sujuivat hyvin, ja kaikki osapuolet 
totesivat, että CBRNE-harjoitukset 
ovat erittäin tarpeellisia ja että niitä 

CBRne –                     
mEnossa olEviEn kEhitys-      
toimiEn EsittEly

Lentotullin CBRNE-harjoitus lokakuussa 2018. 
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täytyy järjestää jatkossa lisää. Viran-
omaisten yhteistyön koordinointi 
tällaisissa tilanteissa on ensiarvoisen 
tärkeää, jotta kaikki sujuu jouhevas-
ti ja ilman viiveitä. Tärkeää on myös 
luoda toimivat viestintäkanavat. 

Tullissa on tunnistettu erilaisia 
CBRNE-tilanteita, kuten esimerkiksi 
postiliikenteessä kulkevat huume- 

Lokakuussa 2018 järjestettiin myös mittava säteilytarkastusoperaatio Torniossa. Operaatio 
sai alkunsa, kun Tornion Outokummun terästehtaalle saapui sulatettavaksi romumetallilasti, 
joka aiheutti säteilyhälytyksen. Lastista paljastui radioaktiivista amerikium-lähdettä, jota käy-
tetään esimerkiksi teollisuuden mittalaitteissa. Metallierä oli todennäköisesti peräisin Euroo-
pan ulkopuolelta. 

Tämän tapauksen jälkeen Tulli teki muutaman päivän ajan tehostettua säteilyvalvontaa 
tehtaaseen meneviin romumetallikuormiin, mutta uusia havaintoja ei tullut. Sellaisia säteily-
lähteitä, joista ei ole huolehdittu asianmukaisesti, löytyy toisinaan kierrätysmetallin joukos-
ta. Operaatio oli hyvä esimerkki säteilyvalvonnan tarpeesta myös varsinaisten raja-asemien 
ulkopuolella. 

ja jauhelähetykset, ja todettu, että 
CBRNE-valvontaa varten on tarvet-
ta luoda yhtenäinen ohjeistus. 

Ohjeistuksen tavoitteena on luo-
da Tulliin yhdenmukaiset ja yksinker-
taistetut CBRNE-toimintamallit eri 
toimipaikoille työturvallisuus huo-
mioiden. Ohjeistus tehdään ensin 
Lentotullia varten, ja pilottivaiheen 

jälkeen se räätälöidään eri liikenne-
muodoille ja toimipisteille sopiviksi. 
Ohjeet sisältävät muun muassa toi-
mintamallit hätätilanteessa, yhteys-
tiedot, sekä tiedot suojavarusteista 
ja niiden käyttöohjeista. 

Tullitarkastajat tarkastavat romumetallikuormaa säteilyvalvontalaitteilla Torniossa lokakuussa 2018. 
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Leluista tämän vuoden hittituotteet 
– pehmeät ja olomuodoltaan eri-
tyisesti pieniä lapsia houkuttelevat 
Squishies-muovihahmot – todettiin 
vaarallisiksi, ja niiden maahantuon-
ti kiellettiin. Squishies-leluista ir toaa 
helposti pieniä paloja, jotka puris-
tuvat kasaan, mutta palautuvat hil-
jalleen alkuperäiseen kokoonsa. Jos 
lapsi laittaa irronneen palan suuhun-
sa, voi turpoava pala aiheuttaa tu-
kehtumisen. Tulli kielsi useiden suur-
ten Squishies-leluerien maahantuon-
nin ja raportoi tuotteista myös EU:n 
Rapex-tietokantaan. 

Toinen usein määräystenvas-
taiseksi todettu suosikkilelu oli 
lelulima eli slime. Leluliman yleinen 
ongelma on sekä Tullin että muiden 
jäsenmaiden havaintojen perusteella 
boori. Myös leluliman booriylitykset 
raportoitiin Rapex-tietokantaan. 

Vuonna 2018 Tulli tutki yhteensä 
4 072 näytteen (tavaraerän) mää-
räystenmukaisuutta tuoteturval-
lisuusvalvonnan puitteissa. Viiden 
tuhannen tavaraerän tavoitteesta 
jäätiin siis varsin kauas. Valvonnan 
toteutuma oli siten 81 prosenttia. 
Näytemäärään vaikutti eniten ydin-
toiminnoissa ollut henkilöstöresurs-
sivaje, joka kesti lähes koko vuoden. 

Kulutustavaroita, joihin kuuluvat 
myös elintarvikkeiden kanssa koske-

tukseen tulevat tarvikkeet, tutkittiin 
yhteensä 1 798 näytettä. 

Elintarvikenäytteitä tutkittiin     
2 274. Valvonta painottui kulutusta-
varoissa tuontiin EU:n ulkopuolelta, 
elintarvikkeissa taas sisämarkkina-
kauppaan. Sisämarkkinoilta tulevista 
elintarvikkeista noin neljäsosa oli 
kuitenkin alkuperältään yhteisön ul-
kopuolelta.

Noin joka neljäs tuoteturvalli-
suusvalvonnassa tutkituista tuot-
teista osoittautui voimassaolevien 
määräysten vastaiseksi. Määrällisesti 

Vuonna 2018 Tulli teki 92 ilmoitusta oikeudenhaltijoille tuoteväärennöksiksi epäilemis-
tään tavaraeristä. Yhteensä tarkastettuja artikkeleita oli 126 169, ja niistä toimenpitei-
siin johtaneiden arvo oli 2 176 665 euroa.  
        Nettikaupan jatkuva kasvu näkyy pysäytyksien tilastoissa, sillä 93 prosenttia 
pysäytyksistä tehtiin posti- tai pikarahtiliikenteestä. Pysäytettyjä ja Tullin valvonnassa 
tuhottuja tuotteita olivat muun muassa pelikonsolit, sähkökitarat, älypuhelimet, puheli-
mien akut sekä vaatteet ja kengät. 

tarkasteltuna elintarvikkeista hy-
lättiin eniten vihanneksia ja vihan-
nestuotteita, koska niissä todettiin 
muun muassa torjunta-ainejäämiä ja 
huonoa mikrobiologista laatua. Näitä 
tuotteita myös tutkittiin paljon, yh-
teensä 486 tuotetta. 

Kulutustavaroista määrällises-
ti eniten hylättiin leluja, mutta niitä 
myös tutkittiin eniten, yhteensä 624 
näytettä. Lelujen virheet liittyivät 
muun muassa mekaanisiin ominai-
suuksiin, haitallisiin aineisiin ja mer-
kintöihin.

tuotetuRVallisuusValVonnassa 
hylättiin EnitEn lEluja ja vihannEksia
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Kennelliitto palkitsi Koiramessuil-
la vuoden 2018 virkakoirat. Vuoden 
tullikoira, Lentotullissa työskente-
levä labradorinnoutaja Manu, on 
paljastanut neljässä vuodessa yh-
teensä 870 huumeiden salakulje-
tustapausta. Manun toiminnan avul-
la paljastettiin muun muassa ko-
konainen salakuljetusorganisaatio, 
kun Manu ilmaisi huumekuriirin, 
jonka tutkinta selvitti salakuljetta-
neen huumeita yhteensä 50 kertaa. 

Manulla, eli Varjoahon Colum-
bolla, on valtava motivaatio, joka 
ei näytä hiipuvan, vaikka se on jo 
6-vuo tias. Joka aamu Manu lähtee 
aivan yhtä innoissaan töihin. Tähän 
mennessä Manu on paljastanut jo 
34 törkeää huumausainerikosta. It-
sevarmana koirana Manu merkkaa 
pienimmänkin hajun. 

Vauhtia se saa lisää etenkin 
löydöistä. Se ei tee töitä huumoril-

la, vaan etsintä on sille vakava asia, 
vaikka sitä leikin varjolla tehdään-
kin. 

Manun yhteistyö ohjaajansa 
kanssa on saumatonta, ja se on 
näkynyt sekä paljastuneiden huu-
mausainetapausten määränä että 
toimivana PTR-viranomaisyhteis-
työnä. Manun tekemien tarkas-
tusten osuvuus on lisäksi Suomen 
kärkeä: esimerkiksi vuoden 2018 
tarkastuksista lähes kolmannes on 
ollut tuloksellisia. Merkittävä vai-
kutus Manun hyviin tuloksiin on 
ohjaajan pitkäjänteinen, ammat-
timainen ja motivoitunut asenne 
työtehtäviin. 

Eläkkeelle Manu jää parin vuo-
den kuluttua, vaikka se onkin py-
synyt todella hyväkuntoisena ja 
terveenä. Ohjaaja haluaa antaa sille 
myös mahdollisuuden nauttia ter-
veistä eläkepäivistä.

vuodEn tullikoira     
manu

Tullin koiratoiminta on hyvää yhteis-
työtä, tuloksellista ja näkyvää yhteis-
kuntaa suojaavaa viranomaistoimintaa 
matkustaja- ja tavaraliikenteessä. Tullil-
la on viitisenkymmentä tullikoiraa, jot-
ka työskentelevät laajasti ja liikkuvas-
ti Suomen ulko- ja sisärajaliikenteessä. 
Tullikoiria käytetään apuna tavaroihin 
kohdistuvien kieltojen ja rajoitusten 
valvonnassa maa-, lento-, raide- ja me-
riliikenteessä.
      Tulli on kouluttanut ja käyttänyt 
tullikoiria vuodesta 1969 läh tien. Huu-
meiden etsinnän lisäksi Tulli kouluttaa 
koiria etsimään savukkeita, nuuskaa, 
käteistä rahaa, aseita ja räjähteitä se-
kä eläinperäisiä elintarvikkeita. 
      Vuosi 2019 on Tullin koiratoimin-
nan juhlavuosi. Silloin tulee kuluneek-
si 50 vuotta koiratoiminnan aloitta-
misesta. 
      Keväällä 2019 Tullimuseoon ava-
taan koiratoiminnasta kertova juhla-
näyttely, ja juhlavuoden aikana tullikoi-
rista julkaistaan myös historiikki.

Tullin koiratoiminta 
50 vuotta
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