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Sujuvasti ja oikein – yhteistyöllä 
turvallisuutta 

Suomen tulli
• edistää tavarakaupan 

sujuvuutta ja varmistaa sen 
oikeellisuuden

• kantaa tehokkaasti 
tavaraverot

• tarjoaa palveluita asiakas-
lähtöisesti

• suojaa yhteiskuntaa, 
ympäristöä ja kansalaisia.

Hallitusohjelman strategisista 
tavoitteista Tullia koskettavat 
erityisesti
• kestävä kasvu ja julkisen 

talouden säästöt
• digitalisaatio ja normien 

purkaminen
• turvallisuusympäristön 

muutosten hallintaan 
kohdistuvat tavoitteet.
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Sujuvasti ja oikein – yhteistyöllä turvallisuutta
YHTEISKUNNALLISET  VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET (yhteiskunta, asiakas)

VOIMAVARAT (henkilöstö- ja talousresurssit)

TOIMINNALLINEN  TULOKSELLISUUS (organisaatio, rakenne, prosessit, laatu ja infra)

Tullin prosessit Yhteistyö

Harmaa talous Tavaraturvallisuus
ja rikostorjunta

Aika- ja paikka-
riippumattomuus

Asiakaslähtöisyys

Johtaminen Ammattitaito Työssä 
viihtyminen Priorisointi
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TOIMINNALLINEN
TULOKSELLISUUS

VOIMAVARAT

20172016

Muunto- ja täydennyskoulutuksen toteuttaminen
Toimitilahankkeet (asiakaspalvelu, tstokonsepti ja valvontatilat)

Mobiilikäytön mahdollistaminen
Tietovarastointi ja raportointi -hanke

Johtoryhmä

Kilpailukyky työnantajana ja suunnitelmallinen 
työyhteisöjen toimivuuden tuki
Resurssien varmistaminen kärkihankkeisiin

YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAVUUS
(Asiakas)

Tullauksen kokonaisuudistus (UTU)

Verotustehtävien siirto

Rahavirtaprosessit- ja järjestelmät (RAHJE) 

2018 2019

Korkean saatavuuden varmistaminen

Muiden viranomaisten 
lukuun tehtävien 
töiden selvitys 

Tehtävien ja resurssien hallinta (TERHO)

Organisaation ja 
johtamisen kehittäminen
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Asiakaslähtöisten digitaalisten asiointipalveluiden kehittäminen (AIDA)

Tärkeimmät kehittämishankkeet 2016–2019



Tulli 2020
Yhteinen näkemys painopisteistä ja tavoitteista
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Sujuvasti ja 
oikein –

yhteistyöllä 
turvallisuutta

Johtaminen

Kokonaisuudenhallinta

Resurssit

Osaaminen

o Helpot, nopeat ja edulliset asiointipalvelut 
o Valvonnan toimintamallien kehittäminen 

vaikuttavuuden lisäämiseksi
o Mobiilityö
o Viranomaisyhteistyön systematisoiminen
o Analytiikka ennakoivan toiminnan 

ohjauksen tueksi
o Kilpailukyky työnantajana
o Kyvykkyyden ja osaamisen varmistaminen
o Prosessien, organisaation ja johtamisen 

kehittäminen
o Korkean saatavuuden varmistaminen 

– lyhyet käyttökatkot

Vuosikatsaus 2016
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Tullin organisaatio



Henkilöstö ja 
tullitoimipaikat

Tullissa työskenteli 
vuoden 2016 lopussa 
2 191 henkilöä.
Naisten osuus oli 47 % ja 
miesten 53 %.
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Tullin kokonaiskanto 10,8 miljardia

Arvonlisävero
2,37 mrd. e

Autovero 0,95 mrd. e

EU-tullit 0,12 mrd. e (netto)Muut 0,19 mrd. e
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Valmisteverot 7,16 mrd. e
• Energiaverot 4,59 mrd. e
• Alkoholijuomavero 1,35 mrd. e
• Tupakkavero 0,97 mrd. e
• Muut 0,25 mrd. e



Suomessa annettiin

Tuonti-ilmoituksia
829 631 kpl

Vienti-ilmoituksia
966 094 kpl

NCTS-
passitusilmoituksia

128 819 kpl

NCTS-TIR-
passitusilmoituksen
sähköisiä kopioita

16 117 kpl

Saapumisen 
yleisilmoituksia

459 209 kpl
Poistumisen 

yleisilmoituksia
87 180 kpl
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Yleisilmoituksia 
väliaikaista 

varastointia varten
346 561 kpl

Meriliikenteen 
alusilmoituksia

36 836 kpl



Tavaravirtoihin kohdistettavat 
toimenpiteet, jotka Tulli hoitaa

Ilmoittaminen

Valvonta

Verotus
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Ennakko-
ilmoitus

Saapumis-
ilmoitus

Varastointi Passitus

Maksu ja 
vakuuden 
vapautus

Jälki-
verotus ja 
perintä

Luvan 
myöntä-
minen

Riskien 
arviointi ja 
laadun-
varmistus

Verojen 
määrää-
minen

Vapaaseen  
liikkeeseen 
luovutus

Verojen 
määrää-
minen

Vakuuden 
varaaminen

Tavaravirtoihin kohdistettavat toimenpiteet,  
jotka Tulli hoitaa

Maksukyvyn seuranta

Vakuuden 
määrittä-
minen

Riskianalyysi   Varastotarkastus Tavarantarkastus  Laboratorioanalyysi Yritystarkastus

Uhkakuva-analyysi      Tiedustelu     Esitutkinta

Kansainväliset operaatiot 
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Tullivalvonta rajoilla
Ajoneuvoon ja kuljetusvälineisiin
kohdistuvat tarkastukset 56 449

Liikenneturvallisuuteen
kohdistuvat tarkastukset 76 322

Rajatarkastukset 269 067

Läpivalaisutarkastukset 
– suuryksiköt 22 954

Matkustajaliikenne-
tarkastukset         90 316

Koiratarkastukset 29 518

Valvontatoimet johtaneet
rikosprosessiin tai hallin-
nolliseen seuraamukseen  16 938

Lisäksi kattava säteilyvalvonta ja
automaattinen rekisterikilpien sekä
konttien tunnistus ylityspaikoilla. 

Nettikaupan pakettilähetysten valvontaa suoritetaan 
liikennevirtaan integroiduilla menetelmillä tekniikkaa 
hyödyntäen.
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Suomen tullin yhteistyöalueet 

• WCO
• EU
• Venäjä

• Asiakasyhteistyö
• Viranomaisyhteistyö
• Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos 

(PTR)
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PTR-yhteistyöalueet
• PTR-rikostiedustelukeskukset
• Kohdevalintamenettely ja yhteiset tutkintaryhmät
• Harmaan talouden torjunta
• Matkustajaliikenteen valvonta 
• Terrorismintorjunta
• Tulli-Rajavartiolaitos, yhteensovittaminen rajanylityspaikoilla
• Raskaan liikenteen valvonta
• HARVA-hanke
• Tekniikka (LIPRE, läpivalaisu, IT)
• EU-koordinaatio
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VM Verohallinto, Tilastokeskus Vientivalvonta, yritystarkastus, harmaa talous, tilastoyhteistyö

SM Poliisi, Rajavartiolaitos PTR, Rikostorjunta, aseet, käteinen raha, passintarkastus, 
tietojärjestelmät  

LVM Trafi, Viestintävirasto Raskaan liikenteen valvonta, satamissa noudatettavat 
turvatoimet, radio- ja telepäätelaitteet

MMM Evira, Mavi Feoga, elintarvikkeet, kasvi- ja eläintaudit

UM Tal.ulkosuht.osasto, poliittinen osasto Kaksikäyttötuotteet ml. joukkotuhoaseet, kansainvälisen kaupan 
säädökset (esimerkiksi tullausarvo ja alkuperä)

STM Fimea, Valvira, STUK Huumeet, lääkkeet, alkoholi, tupakka, säteilevät aineet

OKM Tekijänoikeusjärjestöt, Museovirasto Tekijänoikeudet, kulttuuriesineet

YM Syke, Öljysuojarahasto Jätteet, kemikaalit, CITES, öljysuojamaksu

TEM Tukes, Patentti- ja rekisterihallitus Kemikaalit, kulutustavarat, räjähdysaineet, teollisoikeudet

PLM Puolustusministeriö Puolustustarvikkeet

OM Valtakunnansyyttäjänvirasto Esitutkinta ja syyteasiat

Tullin rooli valvontayhteistyössä
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Tavara- ja yritystarkastukset

Kontrolli- ja tavaran-
tarkastukset    60 189
Varastotarkastukset 248
Yritystarkastukset 238
Laajat asiakirjatarkastukset         212
Asiakirjatarkastusraportit 272
(sis. myös 28 tasoseurantaa)

Tuoteväärennökset:
arvo 3 129 822 euroa ja 
yhteensä 45 873 
väärennöksiksi epäiltyä 
tuotetta mm. auton 
varaosia, matka-
puhelimien tarvikkeita ja 
varaosia, urheilukenkiä, 
vaatteita, käsilaukkuja ja 
astiastoja.
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Tullin rikostorjunta

Tietoon tulleet rikokset 9 581
Huumausainerikoksia    3 187
• törkeitä 254
Lääkerikoksia 854
Veropetoksia 914
Talousrikoksia 149
Vaikuttavuus 225 milj. e

Tulli paljastaa ja tutkii 
itse, painopisteet ovat 
vakavan rikollisuuden 
torjunnassa ja 
talousrikostorjunnassa.
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Tullilaboratorio
Tullitekniset rikostutkimukset           7 597 (47 %)
Elintarvikevalvonta 3 317 (21 %)
Kulutustavaravalvonta 2 343 (15 %) 
Tullitekniset polttoainetutkimukset        485 (3 %)
Muut tullitekniset tutkimukset                130 (1 %)
Kasvisten tarkastukset 1 470 (9 %)
Liiketaloudelliset tutkimukset 757 (5 %)

Laittomista lääkkeistä 90 prosenttia tulee postitse nettitilauksina.
Vuonna 2016 lääkkeitä takavarikoitiin yhteensä 225 564 tablettia 
(282 908 tablettia vuonna 2015).
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Vienti, tuonti ja kauppatase 1990-2016
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Kaavio1
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		93		93		93

		94		94		94

		95		95		95

		96		96		96

		97		97		97

		98		98		98

		99		99		99

		00		00		00

		01		01		01

		02		02		02

		03		03		03

		04		04		04

		05		05		05

		06		06		06

		07		07		07

		08		08		08

		09		09		09

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16



Tuonti

Vienti

Kauppatase

Mrd e

17.327

17.042

-0.285

14.757

15.615

0.857

15.969

18.074

2.105

17.351

22.556

5.205

20.285

25.928

5.643

21.621

29.605

7.983

23.836

31.339

7.504

27.077

35.797

8.72

29.066

38.779

9.713

29.691

39.246

9.554

36.837

49.484

12.647

35.985

47.8

11.91

35.611

47.245

11.634

36.775

46.378

9.604

40.73

48.917

8.187

47.027

52.453

5.426

55.253

61.589

6.237

59.6

65.7

6.1

61.8

65.5

3.7

43.654

45.063

1.4

51.9

52.4

0.5

60.5

56.9

-3.7

59.5

56.9

-2.6

58.407

56.048

-2.359

57.608

55.829

-1.78

54.492966735

53.880113529

-0.612853206

54.669313702

51.78016278

-2.889150922



Taul1

		Sarake1		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16

		Tuonti		17.327		14.757		15.969		17.351		20.285		21.621		23.836		27.077		29.066		29.691		36.837		35.985		35.611		36.775		40.73		47.027		55.253		59.6		61.8		43.654		51.9		60.5		59.5		58.4		57.608		54.493		54.669

		Vienti		17.042		15.615		18.074		22.556		25.928		29.605		31.339		35.797		38.779		39.246		49.484		47.8		47.245		46.378		48.917		52.453		61.589		65.7		65.5		45.063		52.4		56.9		56.9		56.0		55.829		53.880		51.780

		Kauppatase		-0.285		0.857		2.105		5.205		5.643		7.983		7.504		8.72		9.713		9.554		12.647		11.91		11.634		9.604		8.187		5.426		6.237		6.1		3.7		1.4		0.5		-3.7		-2.6		-2.4		-1.78		-0.613		-2.889







Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain     
2012-2016
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Kaavio1

		2012		2012		2012

		4448.635139		5082.457657		-633.822518

		5306.813129		5489.937091		-183.123962

		4723.296555		4890.841972		-167.545417

		4960.241985		5096.950394		-136.708409

		4730.446699		4768.782048		-38.335349

		4548.150013		4607.425262		-59.275249

		4952.662905		5093.760832		-141.097927

		4634.624147		4713.50367		-78.879523

		5010.004698		5283.293524		-273.288826

		4935.798935		4761.007323		174.791612

		4106.257523		4901.691012		-795.433489

		2013		2013		2013

		4361.870454		4469.438044		-107.56759

		4694.111415		4983.80704		-289.695625

		4907.843939		4995.289412		-87.445473

		4714.482057		4693.535203		20.946854

		4537.045573		4387.576409		149.469164

		4480.174127		4926.223831		-446.049704

		4427.649631		4666.45537		-238.805739

		4683.106532		5173.250066		-490.143534

		5210.448527		5265.760116		-55.311589

		4765.431599		4644.072116		121.359483

		4481.331892		5027.854477		-546.522585

		2014		2014		2014

		4311.859025		4462.169501		-150.310476

		4567.945845		4793.725969		-225.780124

		4727.254978		5103.028273		-375.773295

		5169.230829		4882.122973		287.107856

		4690.384759		4788.693531		-98.308772

		4426.54145		4880.175478		-453.634028

		4208.465493		4417.569324		-209.103831

		5194.553415		4990.413669		204.139746

		5104.505181		5192.128272		-87.623091

		4520.506634		4654.974452		-134.467818

		4680.495192		4706.532367		-26.037175

		2015		2015		2015

		4180.548511		4460.745908		-280.197397

		4873.9517		5070.021611		-196.069911

		4802.789066		4327.797157		474.991909

		4618.150938		4225.29004		392.860898

		4686.586999		4509.539721		177.047278

		4482.889009		4486.464028		-3.575019

		4012.711273		4238.711295		-226.000022

		4556.321297		4649.190972		-92.869675

		4767.412546		4821.08306		-53.670514

		4340.243712		4580.302629		-240.058917

		4615.862469		4878.073333		-262.210864

		2016		2016		2016

		4118.45375		4298.273354		-179.819604

		4446.59582		4730.516617		-283.920797

		4322.980331		4595.005876		-272.025545

		4362.224854		4530.596572		-168.371718

		4961.092487		4712.184109		248.908378

		3911.428524		4226.123653		-314.695129

		3988.997729		4454.552671		-465.554942

		4560.586882		4651.259981		-90.673099

		4533.146482		4742.305068		-209.158586

		4537.178973		4751.686849		-214.507876

		4454.916298		4964.088035		-509.171737



Vienti

Tuonti

Kauppatase

Mrd. e

4521.106286

4827.63317

-306.526884

4784.053235

5173.345428

-389.292193

4371.548103

4897.876595

-526.328492

3942.646009

4245.746981

-303.100972

3582.56065

4012.720917

-430.160267



Taul1

		

		VALUUTTA: EUR

				VUOSI:

				YKSIKKÖ:vienti(1000)		2011																								2012																								2013																								2014																								2015																								2016																								2017

				MAA:

				Vienti		4,531		4,392		5,180		4,602		5,031		4,909		4,417		4,680		4,977		4,439		4,965		4,731		4521		4449		5307		4723		4960		4730		4548		4953		4635		5010		4936		4106		4784		4362		4694		4908		4714		4537		4480		4428		4683		5210		4765		4481		4372		4312		4568		4727		5169		4690		4427		4208		5195		5105		4521		4680		3943		4181		4874		4803		4618		4687		4483		4013		4556		4767		4340		4616		3,583		4,118		4,447		4,323		4,362		4,961		3,911		3,989		4,561		4,533		4,537		4,455

				Tuonti		4,517		4,588		5,878		4,950		5,379		4,822		4,601		5,063		4,980		5,140		5,296		5,322		4828		5082		5490		4891		5097		4769		4607		5094		4714		5283		4761		4902		5173		4469		4984		4995		4694		4388		4926		4666		5173		5266		4644		5028		4898		4462		4794		5103		4882		4789		4880		4418		4990		5192		4655		4707		4246		4461		5070		4328		4225		4510		4486		4239		4649		4821		4580		4878		4,013		4,298		4,731		4,595		4,531		4,712		4,226		4,455		4,651		4,742		4,752		4,964

				Kauppatase		14		-196		-698		-348		-348		87		-184		-383		-2		-701		-331		-591		-307		-634		-183		-168		-137		-38		-59		-141		-79		-273		175		-795		-389		-108		-290		-87		21		149		-446		-239		-490		-55		121		-547		-526		-150		-226		-376		287		-98		-454		-209		204		-88		-134		-26		-303		-280		-196		475		393		177		-4		-226		-93		-54		-240		-262		-430		-180		-284		-272		-168		249		-315		-466		-91		-209		-215		-509





Taul2

		





Taul3

		





Taul4

		





Taul5

		





Taul6

		







Vienti tuoteluokittain (CPA) 2016 (1-12)
Osuus viennistä ja arvon muutos edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon (%)
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Kaavio1

		Kemian teollisuuden tuotteet		Kemian teollisuuden tuotteet

		Metsäteollisuuden tuotteet		Metsäteollisuuden tuotteet

		Metallit ja metallituotteet		Metallit ja metallituotteet

		Koneet ja laitteet, kulkuneuvot		Koneet ja laitteet, kulkuneuvot

		Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet		Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet

		Muut tuotteet		Muut tuotteet



Osuus %

Muutos%

[]
[] (+1 %)

[]
[] (-2 %)

[]
[] (-6 %)

[]
[] (-10 %)

[]
[] (-3 %)

[]
[] (-4 %)

19.73212899

1.0936641292

21.9087383989

-1.8114555458

14.3835247287

-5.7331733071

19.6843503762

-9.8252766519

12.2279351359

-3.0209724937

12.0633223703

-3.7064035417



Sheet1

				Kemian teollisuuden tuotteet		Metsäteollisuuden tuotteet		Metallit ja metallituotteet		Koneet ja laitteet, kulkuneuvot		Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet		Muut tuotteet

		Osuus %		19.73212899		21.9087383989		14.4		19.7		12.2		12.1

		Muutos%		1		-2		-6		-10		-3		-4

																								Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta

																								Tuonti alkuperämaittain		Vienti määrämaittain

																				AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä

																				Yhteensä

																				201611				49,643,910,198		51,780,162,780								201612		51,780,162,780

																				201511				49,614,893,402		53,880,113,529								201512		53,880,113,529

																				16-18 Metsäteollisuuden tuotteet														16-18 Metsäteollisuuden tuotteet

																				201611				1,192,345,142		11,344,380,406		21.9087383989		-1.8114555458				201612		11,344,380,406

																				201511				1,223,033,780		11,553,670,002		21.4432918665						201512		11,553,670,002

																				19-22 Kemian teollisuuden tuotteet														19-22 Kemian teollisuuden tuotteet

																				201611				9,106,702,897		10,217,328,511		19.73212899		1.0936641292				201612		10,217,328,511

																				201511				9,674,244,013		10,106,794,129		18.7579302771						201512		10,106,794,129

																				24-25 Metallit ja metallituotteet														24-25 Metallit ja metallituotteet

																				201611				4,031,651,204		7,447,812,518		14.3835247287		-5.7331733071				201612		7,447,812,518

																				201511				3,819,784,695		7,900,777,802		14.6636250084						201512		7,900,777,802

																				26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet														26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet

																				201611				7,228,790,659		6,331,644,718		12.2279351359		-3.0209724937				201612		6,331,644,718

																				201511				6,981,197,636		6,528,880,399		12.117421385						201512		6,528,880,399

																				koneet ja kulkuneuvot koneet ja kulkuneuvot														koneet laitteet kulkuneuvot koneet laitteet kulkuneuvot

																				201611				9,999,804,555		10,192,588,667		19.6843503762		-9.8252766519				201612		10,192,588,667

																				201511				9,342,689,254		11,303,154,907		20.9783427812						201512		11,303,154,907

																								18,084,615,741		6,246,407,960		12.0633223703		-3.7064035417

																								18,573,944,024		6,486,836,290





Taul2

						Vienti määrämaittain

						Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta				Kum. muutos%

						201411		201511		201411		201511

		AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä

		Yhteensä				51,292,795,712		49,069,169,265		-1		-4		100.0

		16-18 Metsäteollisuuden tuotteet				10,296,289,198		10,545,619,238		0		2		21.5

		19-22 Kemian teollisuuden tuotteet				11,950,650,579		9,381,004,661		-6		-22		19.1

		24-25 Metallit ja metallituotteet				7,441,120,180		7,286,857,126		0		-2		14.9

		26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet				6,066,445,562		5,912,905,178		3		-3		12.1

		28 Koneet ja laitteet				6,533,023,282		6,636,333,650		-5		2		13.5

		29-30 Kulkuneuvot				2,960,773,240		3,334,097,873		58		13		6.8

						9,493,796,522		9,970,431,523				5		20.3

		Muut				6,044,493,671		5,972,351,539				-1		12.2

		http://thultuo04.tulli.fi/

		Muokkaa kuvia ja kuvauksia > Kuvioita ulkomaankaupasta > Yleiset > Vienti tuoteluokittain (CPA) ja kuukausittain

		Yhteensä

		201511		4,340,243,712

		201611		4,515,939,390

		16-18 Metsäteollisuuden tuotteet

		201511		947,149,947

		201611		990,070,553		21.92391145		4.5315534394

		19-22 Kemian teollisuuden tuotteet

		201511		824,605,701

		201611		880,855,830		19.5054838856		6.8214576896

		24-25 Metallit ja metallituotteet

		201511		610,310,914

		201611		643,645,389		14.2527464037		5.4618841373

		26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet

		201511		561,952,440

		201611		576,251,886		12.7603990274		2.5446007495

		28-30 28-30

		201511		909,392,800

		201611		833,575,428		18.458516734		-8.3371423218

		Muut		486,831,910

				591,540,304		13.0989424993		21.5081205338
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Sheet1

				Saksa		Ruotsi		Venäjä		Alankomaat		Kiina		USA		Iso-Britannia		Ranska		Viro		Puola		Belgia		Italia		Norja		Tanska

		Tuonti		8.104		6.156		6.132		3.316		4.049		2.108		1.668		2.225		1.632		1.59		1.209		1.575		1.09		1.582

		Vienti		6.83		5.557		2.975		3.485		2.669		3.912		2.473		1.585		1.492		1.41		1.727		1.285		1.545		0.906
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