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1. TOIMINTAKATSAUS
1.1 TULLIN TOIMINTA-AJATUS, STRATEGIAT JA ARVOT
Tullin toiminta-ajatus
Suomen Tulli on palvelu- ja lainvalvontaorganisaatio, joka
1. turvaa sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan sekä kantaa toimialaansa kuuluvat verot,
maksut ja tullit,
2. edistää laillisen ulkomaankaupan sujuvuutta ja varmistaa säännösten noudattamisen,
3. suojaa yhteiskuntaa torjumalla huumaus- ja muiden vaarallisten aineiden salakuljetusta sekä
talousrikollisuutta.
Suomen Tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää ja se toimii yhteistyössä elinkeinoelämän
sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa.
Tullin toiminta-ajatuksesta johdetut perusstrategiat
Strategioilla määritellään Tullin pitkän tähtäimen tavoitteet samoin kuin miten niihin päästään. Tullin perusstrategiat ovat seuraavat:
Asiakasstrategia määrittää, miten Tullissa kehitetään asiakaslähtöistä toimintatapaa. Tavoitteena on
helpottaa ja nopeuttaa tulliasiointia sekä kehittää ja tehostaa asiakasyhteistyötä, varmistaa toimintojen oikeellisuus ja yhdenmukaisuus ja tarjota asiakkaiden tarpeiden mukaista oikea-aikaista, kustannustehokasta ja hyvää palvelua.
Valvontastrategiaan tukeutuen kehitetään toimia kohderyhmien toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi ja tullirikollisuuden torjumiseksi. Tavoitteena on varmistaa tehokas perusvalvonta mutta
siirtää samalla valvonnan painopistettä rajat ylittävän vakavan rikollisuuden torjuntaan.
Resurssistrategia määrittää henkilöstön ja tieto- ja muun välineistön kehittämisen tarpeet ja painopisteet. Tavoitteena on tukea Tullin toiminnan laadun parantamista ja taloudellisuuden kehittämistä
ja turvata tehtävien edellyttämä henkilöstömäärä ja korkeatasoinen ammattitaito sekä kehittyneen
tieto- ja muun tekniikan hyväksikäyttö.
Perusstrategiat nivoutuvat Tullin päätehtäviin siten, että ulkomaankaupan sujuvuuden edistämisen
tehtäväalueella painottuu keskeisimpänä asiakasstrategia, yhteiskunnan suojaamisen tehtäväalueella
painottuu keskeisimpänä valvontastrategia ja fiskaalisella tehtäväalueella sekä asiakas- että valvontastrategia ohjaavat keskeisesti toimintaa luonnollisesti siihen rakentuen, mitä EU-tasoinen ja kansallinen tulli- ja verolainsäädäntö säätävät. Resurssistrategia yhdistyy asiakas- ja valvontastrategiaan
luomalla puitteet, joissa päätehtävien suorittaminen voidaan toteuttaa.
Tullin arvot
Tullilaitoksessa on koko henkilökunnan osallistumisen kautta tapahtuneen valmistelun jälkeen vahvistettu tullilaitoksen arvot vuonna 1999. Tullilaitoksen arvot on liitetty jokaisen tullilaisen kanssa
käytäviin tulos- ja kehityskeskusteluihin, joiden osana on arvoitu arvojen toteutumista kunkin omissa työtehtävissä myös vuonna 2004. Tullilaitoksen arvot korostavat ammattitaitoisuutta, luotettavuutta palveluhalukkuutta ja yksilön arvostusta.
1.2 TULLIN ORGANISAATIO
Tullin organisaatiota ja johtamisjärjestelmiä on kehitetty tavoitteena selkeyttää organisaatio päätehtävien mukaiseksi ja samalla vahvistaa Tullihallituksen asemaa "pääkonttorina" sekä tullipiirien ja
Tullilaboratorion asemaa itsenäisinä, tulosvastuullisina toimijoina.
Vuoden 2003 alusta voimaan on astunut asetus tullilaitoksesta, jossa olennaisimpana muutoksena on
tapahtunut johtokunnan toimivallan siirtäminen keskeisiltä osin pääjohtajalle ja johtokunnan korvaaminen tullilaitoksen strategista suunnittelua tukevalla neuvottelukunnalle, joka käsittelee
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tullilaitoksen kehittämissuuntia, toimintalinjoja ja suunnittelua. Neuvottelukunnassa on edustus tullilaitoksen keskeisimmistä sidosryhmistä ja sen jäsenet nimeää Tullihallituksen esityksestä valtiovarainministeriö enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Tullin työjärjestyksen mukaan Tullihallituksessa on neljä osastoa, joiden sisällä on yksiköitä. Osastot ovat ulkomaankauppaosasto, vero-osasto, valvontaosasto ja hallinto-osasto, joista kukin vastaa
omasta tehtäväalueestaan tullilaitoksessa. Tukitoiminnot on koottu hallinto-osaston alaisuuteen.
Tullihallituksen verotusosasto muuttui 1.5.2004 vero-osastoksi, jossa on kaksi päälinjaa: verotus ja
veronkanto. Hallinto-osaston luotonhallintayksikkö siirrettiin samalla vero-osastoon ja sen nimi
muutettiin veronkantoyksiköksi. Myös valvontaosaston yksikköjakoa uudistettiin. Tullin alueorganisaatio muodostuu edelleen viidestä tullipiiristä ja Tullilaboratoriosta.
Tärkeänä osana tullilaitoksen organisaatioon kuuluvat tullipiirien ja Tullilaboratorion sisäiset
johtokunnat, Tullihallituksen johtoryhmä, joka muodostuu pääjohtajasta ja osastojen päälliköistä,
sekä yhteistyöryhmä, johon kuuluvat Tullihallituksen johtoryhmä ja henkilöstöjärjestöjen
puheenjohtajat. Lisäksi Tullihallituksessa on toiminut tietohallinnon johtoryhmä, joka on käsitellyt
tullilaitoksen toiminnan kannalta keskeisiä hankkeita.
Toimintakatsauksen liitteenä 1 on tullin organisaatiokaavio, liitteenä on 2 Tullihallituksen organisaatio ja liitteenä 3 on alueorganisaatio.
1.3 TULLILAITOKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
1.3.1 TULLAUS
Ulkomaankaupan tunnusluvut
2002
(milj.euroa)
Viennin arvo
47.245
Tuonnin arvo
35.611
Ulkomaankaupan ylijäämä
11.634
Taulukko1: Ulkomaankauppa tilastojen katsaus 12/2004

2003
46.378
36.775
9.604

2004
48.765
40.270
8.520

Muutos
2003/2004
5%
10%
-13%

Suomen vienti kohosi vuonna 2004 lähes 48,8 miljardiin euroon eli viisi prosenttia suuremmaksi
kuin vuotta aiemmin. Tätä korkeammalla tasolla vienti on ollut vain vuonna 2000. Tuonti kasvoi
kymmenen prosenttia edellisvuotisesta ja kohosi kaikkien aikojen suurimpaan vuosiarvoonsa, lähes
40,3 miljardiin euroon.Vientiä vetivät kasvuun metallien perusteollisuus, koneet ja laitteet sekä kemian teollisuus. Päätuoteluokista vain sähköteknisen teollisuuden tuotteiden ja laivojen vienti oli
viime vuonna laskussa. Tuonnin arvo kohosi kaikissa tärkeimmissä tuoteluokissa. Vahvinta kasvu
oli metallien perusteollisuuden, malmirikasteiden ja henkilöautojen tuonnissa. Kauppataseen ylijäämä jäi vuonna 2004 runsaaseen 8,5 miljardiin euroon.
Viennistä 30,2 % suuntautui euroalueen maihin, 27,2 % muihin EU-maihin ja 42,1 % EU:n ulkopuolisiin maihin. Vienti EU-maihin kasvoi kasvoi 6 %. Vientiä kasvatti erityisesti Ruotsi (+17 %),
joka kasvullaan ohitti Saksan ja nousi Suomen tärkeimmäksi vientimaaksi. Lähes yhtä vahvassa
kasvussa oli vienti Alankomaihin. Vielä Ruotsiakin nopeammin kasvoi Suomen vienti uusiin EUmaihin Viroon (+20 %) ja Unkariin (+22 %). Suurista EU-maista selvimmin, eli runsaan viidenneksen, oli miinuksella vienti Italiaan, mutta myös vienti Saksaan (-5 %) ja Isoon-Britanniaan (-8 %)
supistui.
Vienti EUn ulkopuolelle laski kolmella prosentilla. Ulkokaupan suurista maista vienti kuitenkin
kasvoi Kiinaan (+53 %) ja Venäjälle (+25 %) .
Tuonti suurimmasta tuontimaastamme Saksasta kasvoi seitsemän prosenttia. Tärkeistä EU-maista
vahvimmassa kasvussa oli Alankomaat, josta tuonti lisääntyi 15 %. Tuonti Ruotsista kasvoi kahdeksan prosenttia.Tuonti Isosta-Britanniasta oli kuuden prosentin laskussa.
Tuonnissa Venäjä on Saksan jälkeen selvästi toiseksi tärkein maa. Tuonti Venäjältä lisääntyi 22 %.
Muista suurista tuontimaista Kiinan tuonninarvo kasvoi neljänneksen ja USAn tuonti heikkeni edelleen.
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Tullauksen tunnusluvut (kpl):

2002

Vientitullaukset
885.741
Viennin tariffinimikkeet
2.262.481
Tuontitullaukset
566.199
Tuonnin tariffinimikemäärä
831.910
Aloitetut passitukset
458.041
Päätetyt passitukset
417.364
Sisäkaupan tilastoilmoitukset vienti
127.751
Sisäkaupan tariffinimikemäärä vienti
773.702
Sisäkaupan tilastoilmoitukset tuonti
373.841
Sisäkaupan tariffinimikemäärä tuonti
2.245.686
Taulukko2: Vienti- ja tuontitullaukset vuonna 2004

2003
847.188
2.202.142
583.771
865.051
519.835
516.948
124.923
829.078
377.207
2.570.660

2004
722.932
1.627.559
532.974
777.606
550326
576540
152.361
1.349.270
397.232
2.882.004

Muutos
2003/2004
-14,7 %
-26,1 %
-8,7 %
-10,1 %
5,9 %
11,5 %
22,0 %
62,8%
5,3%
12,1%

1.5.2004 tapahtunut EU:n laajentuminen 10 uudella jäsenmaalla muutti näiden maiden kanssa käytävän kaupan sisäkaupaksi. Samalla niihin suuntautuvan tuonnin ja viennin tullaukset poistuivat ja
muuttuivat sisäkaupan tilastoinniksi, mikä näkyy tuonti- ja vientitullausten vähenemisenä ja sisäkaupan tilastoilmoitusten kasvuna.
EU:n sisäkaupassa ja erityisesti viennissä tariffinimikemäärä on kasvanut vahvasti enemmän kuin
tilastoilmoitusten määrä. Olennaisena syynä vaihteluihin on sähköisten ilmoitusmenetelmien käyttöönotto ja niiden käyttötapa yritysten omien toiminnanohjausjärjestelmien jatkeena. Pienetkin erät
on kätevä ilmoittaa sähköisesti erikseen, toisaalta kirjanpito-ohjelmissa voidaan jo valmiiksi tehdä
sisäkaupan ilmoituksiin aggregointia.
Passitusmäärät ovat kasvaneet huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Yhteisön sisäisten passitusten määrä on kasvanut selvästi, mutta valtaosa muutoksesta johtuu kuitenkin TIR-passitusten lukumäärän kasvusta itärajalla. Erityisesti Venäjän kauttakuljetusten vahvan kasvun vuoksi Tulli on joutunut kohdistamaan lisäresursseja Itäisen tullipiirin alueella sijaitseviin kauttakulkukuljetuksia käsittelevien toimipaikkoihin.
1.3.2 VEROTUS JA VEROTUKSEN JÄLKITARKASTUS
Tullilaitoksen kantamat verot ja maksut olivat vuonna 2004 seuraavat:
Luvut tuhatta euroa
Tullilaitoksen veronkanto
Tuonnin perusteella kannettavat verot
- Arvonlisävero
- Autovero
- muut verotulot
Valmisteverot
- Tupakkavero
- Alkoholijuomavero
- Virvoitusjuomavero
- Nestemäiset polttoaineet
- Sähkö- ja eräät energialähteet
Muut verot ja maksut ja sekalaiset tulot
Muille viranomaisille tilitettävä kanto
EU:lle tilitettävät omat varat netto
Taulukko 3: Kannetut verot ja maksut 2004

2002
8.554.917
3.542.875
2.525.541
1.016.962
372
4.729.408
599.964
1.338.239
34.800
2.244.049
512.355
75.298
130.520
76.816

2003
9.243.174
4.097.071
2.894.066
1.201.567
1.438
4.858.405
591.953
1.363.527
37.475
2.349.134
516.316
79.309
134.816
73.573

2004
9.332.434
4.407.509
3.177.169
1.229.487
854
4.611.610
600.495
1.070.785
39.127
2.414.741
486.462
86.848
134.929
91.538

Muutos
2003/2004
1,0%
7,6%
9,8%
2,3%
-40,7%
-5,1%
1,4%
-21,5%
4,4%
2,8%
-5,8%
9,4%
0,1%
24,4%

Tullilaitoksen veronkanto kasvoi edelleen vuonna 2004 ollen 9,33 mrd euroa (+1,0%). Verokertymää nosti erityisesti arvonlisäveron ja autoveron tuoton kasvu. Tullin kantamat verot muodostivat
noin 30 % Suomen valtion kantamista veroista.
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Tuonnin perusteella kannettavista veroista autoverojen kanto oli 1,23 mrd euroa (+2,3%) ja arvonlisäveron kanto 3,18 mrd euroa (+9,8%). EU:n puolesta kannettavien pääasiassa kolmansien maiden
tulleista koostuvien perinteisten omien varojen määrä nousi (+24,4%).
Valmisteveroissa tupakkaveroa kannettiin 600 milj euroa (+1,4%), alkoholijuomaveroa 1,07 mrd
euroa (-21,5%) ja virvoitusjuomaveroa 39,1 milj euroa (+4,4%). Alkolijuomaveron osalta on näkyvissä verokohtelun muutos alkuvuodesta ja virvoitusjuomaveron kasvun taustalla on kulutuksen lisääntyminen. Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroja kannettiin 2,41 mrd euroa (+2,8%) Sähkön ja eräiden energialähteiden osalta kannettiin veroja 486 milj euroa (-5,8%).
Muista veroista ja maksuista jäteverojen osuus oli 42,3 miljoonaa euroa (+3,2%) ja öljyjätemaksun
osuus oli 3,4 milj euroa (+21,8%). EU:lle kannettujen perinteisten omien varojen kantopalkkio oli
30,5 milj euroa (+24,4%). Julkisoikeudellisten suoritteiden kanto oli 4,4 milj euroa (-10,0%) ja liiketaloudellisten suoritteiden 1,1 milj euroa (+8,9%).
Muille viranomaiselle tilitettävä kanto koostui lähinnä Merenkulkulaitokselle tilitettävistä väylämaksuista 74,0 milj euroa (+2,1%) ja Huoltovarmuuskeskukselle tilitettävästä huoltovarmuusmaksusta 48,5 milj euroa ( -2,7%).
Jälkitarkastuksen keskeisimmät tunnusluvut
Jälkitarkastukset, kpl
Tullauksien ja valmisteveron lisäkanto, milj. euroa
Taulukko 4: Jälkitarkastus

2002
389
10,1

2003
354
10,2

2004
342
13,1

Muutos
2003/2004
-3,4 %
+22 %

Vuonna 2004 jälkitarkastusten kokonaismäärä väheni 3,4 % vuoteen 2003 verrattuna. Tullauksen
jälkitarkastuksia tehtiin 128 kpl (- 8,6 %), valmisteverotuksen jälkitarkastuksia 134 kpl (- 2,9 %) ja
Feogan jälkitarkastuksia 58 kpl (- 20,5 %). Autoverotarkastus oli toimintavuonna yhtenä painopistealueena ja ao. tarkastusten määrä nelinkertaistui vuoteen 2003 verrattuna (3 kpl/2003, 13 kpl/2004).
Uusi kontrollimuoto vuonna 2004 oli jälkitarkastuksen tekemät etupainotteiset tarkastukset, joita
Itäisessä tullipiirissä toteutettiin 9 kpl pääasiassa tullivarastointimenettelyyn ja EDI -tullausten itsearkistointiin liittyen.
Tullauksen ja valmisteverotuksen lisäkanto yhteensä nousi 22%:lla. Lisäkannon kasvu johtuu tuontipuolella muutamasta suuresta tullausarvovirheestä. Raaka-aineita on tullattu ennakkolaskuilla, jälkitarkastuksin todetut kauppalaskut ovat olleet suurempia. Autoverotuksen maksuunpantu lisäkanto
kolminkertaistui vuoteen 2003 verrattuna nousten 1,2 miljoonaan euroon.
1.3.3 TULLIRIKOSTORJUNTA
tullirikostorjunta

2002

2003

2004

Tullin tietoon tulleet rikokset
6.359 kpl
6.389 kpl
5.116 kpl
- talousrikokset
293 kpl
259 kpl
194 kpl
- huumausainerikokset
792 kpl
862 kpl
849 kpl
- muut rikokset
5.274 kpl
5.268 kpl
4.073 kpl
Selvitetyt rikokset yht.
6.111 kpl
5.935 kpl
4.916 kpl
- selvitetyt talousrikokset
224 kpl
191 kpl
117 kpl
- selvitetyt huumausainerikokset
579 kpl
478 kpl
722 kpl
- selvitetyt muut rikokset
5.308 kpl
5.266 kpl
4.077 kpl
Tullirikostutkinnan vaikuttavuus
21,14 meur
42,34 meur
12,07 meur
Takavarikoidut huumeet
1.368,4 kg
2.005,4 kg
2.443,5 kg
Takavarikoidut savukkeet
21,8 milj. kpl 19,45 milj. kpl 13,64 milj. kpl
Takavarikoitu alkoholi
66.412 ltr
72.609 ltr
85.886 ltr
Taulukko 5: Tullirikokset ja niiden vaikuttavuus sekä takavarikkomääriä 2002 - 2004

Muutos
2003/2004
- 19.9 %
- 25.1 %
- 1.6 %
- 22.7 %
- 17.2 %
- 38.4 %
+ 51.0 %
- 22.6 %
- 71,5 %
21,8 %
- 29,9 %
18,2 %

Huumausainerikosten määrä pysyi edellisen vuoden korkealla tasolla (849 kpl, muutos -1,5 %) törkeän tekomuodon rikosten ja käyttörikosten laskiessa hieman ja perusmuotoisten rikosten lukumäärän kasvaessa samanaikaisesti. Ilmi tulleista tapauksista hieman yli puolet (n. 56 %) kohdistui Eteläisen tullipiirin alueelle. Tullin tietoon tuli vuoden 2004 aikana 194 talousrikoksiksi luokiteltua rikosta, joiden määrä on 25 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Syynä talousrikostorjunnan tulosten
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laskuun ovat erityisesti alkoholiverotuksen laskusta johtunut alkoholin laittomien tuontien merkittävä vähentyminen sekä Tullin talousrikostorjunnan jumiutuminen jutturuuhkaan: Talousrikoksiksi
luokitellut rikokset olivat edelleen pääasiassa immateriaalirikoksia sekä törkeinä veropetoksina ja
veropetoksina käsiteltäviä savukkeiden ja alkoholin laittomia tuonteja. Samoin tietoon tulleiden
muiden rikosten lukumäärän laskun taustalla on lievien alkoholirikosten määrän lasku kolmannekseen edellisvuodesta. Takavarikoidun alkoholin määrä kuitenkin kasvoi huomattavasti (18,2 %), ja
takavarikoidusta alkoholista 38,8 % oli pirtua. Takavarikkomäärästä valtaosan muodosti kolme
suurta takavarikkoerää. Vain savukkeiden osalta takavarikkomäärä laski (n 30 %). Poikkeuksellisesti vuonna 2004 Tulli ei tehnyt yhtään yli miljoonan savukkeen takavarikkoa.
Tulli takavarikoi huumausaineita vuonna 2004 yhteensä 2.443,5 kiloa. Takavarikoitujen huumeiden
määrä oli 21,8 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Khat-huumeet osuus Tullin takavarikoimista
huumausaineista on edelleen hyvin korkealla tasolla (87 %). Khat-huumeet lisäksi amfetamiinin ja
etenkin hasiksen takavarikkomäärät kasvoivat merkittävästi, kun taas muiden huumeiden takavarikkomäärät laskivat vuoteen 2003 verrattuna. Keskeisimpinä takavarikkoina vuonna 2004 tapahtuivat
useat amfetamiini-takavarikot Viron liikenteessä ja suurehkot hasis-takavarikot Saksan lauttaliikenteessä.
Huumausaine2002
2003
2004
takavarikot
Yhteismäärä
1.368,4 kg
2.005,4 kg
2.443,5 kg
Amfetamiini
36,16 kg
21,15 kg
30,94 kg
Ekstaasi
28.178 tabl
16.935 tabl
6.777 tabl
Kat
1.049,7 kg 1.887,78 kg 2.119,84 kg
Hasis
248,24 kg
53,26 kg
279,87 kg
Marihuana
17,55 kg
26,75 kg
1,52 kg
Heroiini
0,31 kg
0,22 kg
0,16 kg
Subutex
14.942 tabl
21.157 tabl 10.133 tabl
Taulukko 6: Huumausaineiden takavarikkomäärät 2002 - 2004

muutos
2003/2004
21,8 %
46,3 %
- 60,0 %
12,3 %
425,5 %
- 94,3 %
- 27,3 %
- 52,1 %

Tullirikostutkinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus laski merkittävästi ja oli yhteensä 12,07 miljoonaa euroa (71,5 %). Keskeisimpinä syinä tilastolliseen laskuun oli edellisen vuoden vaikuttavuusluvun voimakkaan kasvun osoittautuminen yksittäiseksi piikiksi, yleinen takavarikkomäärien lasku
sekä talousrikostorjuntaan liittyvä jutturuuhka.
Tullirikostutkinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus koostui seuraavasti:
·
·
·
·

Takavarikoidun tavaran arvo oli 6,34 miljoonaa euroa (- 77,0 %)
Takavarikoimatta jääneen tavaran arvo oli 0,48 miljoonaa euroa (- 86,7 %)
Laittoman tavaran kuljettamisessa käytettyjen takavarikoitujen
kuljetusvälineiden arvo oli 0,1 miljoonaa euroa (+ 28 %)
Kantamatta jääneet maahantuontiverot olivat 5,15 miljoonaa (- 53,6 %).

Yhteiskunnan suojaamiseksi tullilaitokselle on tullut uusia tehtäviä. Hallitus on hyväksynyt
23.9.2004 sisäisen turvallisuuden ohjelman koko hallituskaudelle, jonka toteuttamisessa tullin valvonnallinen ja rikostorjunnallinen merkitys korostuvat etenkin huumausaine- ja talousrikollisuuden
että terrorismin torjunnassa. Turvallisuusohjelmassa Tulli on keskeinen toimija rajaturvallisuuden
ja tullivarmuuden ylläpitämisessa sekä rajanylitysliikenteen sujuvuuden turvaamisessa. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta tuli
voimaan 1.7.2004. Valvontaviranomaisia ovat Merenkulkulaitos, rajavartiolaitos, poliisi ja tullilaitos. Tullin tehtävät liittyvät alusselvitykseen, tavaraliikenteen valvontaan sekä satamissa läsnä olevana viranomaisena meriliikenteen turvamääräysten valvontaan.
1.3.4. TULLILABORATORIO
Tullilaboratorion tekemät tutkimukset vuonna 2004 ovat seuraavat:
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Tullilaboratorio

2002

Valvontatutkimukset
5.768
Tutkimustoimeksiannot
4.430
Tullitekniset tutkimukset
4.931
Taulukko 7: Tullilaboratorion tutkimukset

2003
6.384
3.125
4.402

2004
6.296
3.117
4.371

Muutos
2003/2004
-1,4 %
-0,3 %
-0,7 %

Kertomusvuonna tuoteturvallisuusvalvontatutkimuksia perustuen elintarvikelakiin ja tuoteturvallisuuslakiin* tehtiin 6.296 erälle, joista määräysten vastaisia oli 744 erää (11,8%), mikä on hieman
edellisvuotta vähemmän. Näistä elintarvikkeisiin kohdistui 3.508 erää, joista määräysten vastaisia
oli 370 (10,5 %) ja kulutustavaroihin 2.788 erää, joista määräysten vastaisia oli 374 erää (13,4 %).
Tutkimustoimeksiantoja oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin; yritysten toimeksiannot supistuivat (-5,7%) ollen 1.847 erää, kun taas muiden viranomaisten ja yhteisöjen toimeksiannot kasvoivat (9,4 %) ollen 1.274 erää.
Tulliteknisten tutkimusten määrä supistui kuluneena vuonna hieman ollen 4.371. Maataloustukiin
liittyviä tutkimuksia suoritettiin 1.138 kpl määrän hieman laskiessa edellisvuodesta, ja poikkeamia
löytyi 5 %. Nestemäisten polttoaineiden laatututkimusten määrä kasvoi 13 % ja sitovan tariffitiedon
antamiseen tarvittavien tutkimusten määrä nousi 38 %.
Osana tulliteknisiä tutkimuksia Tullilaboratorio tutkii polttoaineita valvoakseen niiden laatua ja varmistaakseen, että niistä kannetaan oikea valmistevero. Ajoneuvoista otettujen näytteiden kautta pyritään estämään lievemmin verotettujen kevyen polttoöljyn ja petrolin väärinkäyttöä. Otetuista näyteistä epäilys osoittautui oikeaksi 95 %:ssa tapauksista. Varastoista otettujen näytteiden avulla valvotaan tuotteen veroluokkaa ja jakeluketjusta otettujen liikennepolttoaineisiin ja polttoöljyihin kohdistuvien näytteiden kautta valvotaan niiden laatua ja rikkipitoisuutta.
Tulliteknisissä tutkimuksissa rikostutkintanäytteiden määrä kasvu pysätyi ja kääntyi laskuun. Näytteitä tutkittiin 1.879 kpl eli 10 % edellisvuotta vähemmän. Huumausainenäytteiden osuus oli edellen
korkea, noin 56 %, kaikista otetuista rikosnäytteistä. Otetuista huumausainenäytteistä 91 % epäillyistä tapauksista näyte todettiin huumausaineeksi.
Tulliteknisiin lukuihin ei sisälly teollisuusvoin käytön reseptitarkastukset, joita tehtiin 537 kpl.

*) Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004)
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Liite 1: Tullilaitoksen organisaatio
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Liite 2: Tullihallituksen organisaatio

TULLIHALLITUKSEN ORGANISAATIO

PÄÄJOHTAJA

Hallintoosasto

Ulkomaankauppaosasto

Vero-osasto

Valvontaosasto

Henkilöstöyksikkö

Tullaus- ja passitusyksikkö

Tuonti- ja
autoveroyksikkö

Perusvalvontayksikkö

Talousyksikkö

Taloudelliset
tullimenettelytyksikkö

Valmisteveroyksikkö

Tullirikostorjuntayksikkö

Materiaalihallintoyksikkö

Tarkastusyksikkö

Tariffiyksikkö

Kansainväliset
erityistehtävät

Tietopalveluyksikkö

Tilastoyksikkö

Vapaakauppa
ja alkuperäyksikkö

Tietotekniikkayksikkö

Kansainväliset
erityistehtävät

Veronkantoyksikkö

Viestintäyksikkö
Koulutusyksikkö

ESIKUNTA
- Sisäinen tarkastus
- Oikeudelliset asiat
- EU- ja kansainvälisten asioiden koordinointi
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Liite 3: Tullitoimipaikat
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2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS
2.1 VUODEN 2004 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
A. FISKAALISET TEHTÄVÄT
Tullit, verot ja maksut kerätään Suomen valtiolle ja Euroopan yhteisölle tehokkaasti ja oikein turvaten veronsaajien ja verovelvollisten lakisääteiset oikeudet sekä tarjoten heille hyvän palvelutason.
Tavoite 1.

tavoite saavutettu:

kokonaan

x

osittain

ei saavutettu

Autoverotuksen turvaaminen autoverolain muutoksen jälkeen
Tavoitteena vuonna 2004 on normalisoida autoverotus sekä purkaa oikaisuruuhkat muutosten jälkeisessä tilanteessa käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen.
Toimenpiteet
Toteuma 2004
1) Kaupalliset nimikkeet otetaan käyttöön uusien ajoneuvojen verotuksessa.

1) Kaupallisten nimikkeiden valmistelua on jouduttu jatkamaan,
koska nimikkeitä on voitava soveltaa ajoneuvoalan hyvin erilaisiin liiketoimintamalleihin.

2) Markkina-arvoryhmä (Marvo) tuottaa käytettyjen ajoneuvojen markkinahinnat ja tarvittaessa yksilölliset veroprosentit.

2) Markkina-arvoryhmän toiminta on vakiinnutettu. Ryhmä selvittää markkina-arvoja verotuksen ja oikaisun tarpeisiin. Ryhmä
on jatkanut mallikohtaisten veroprosenttien julkaisemista

3) Kokonaan uusi moottoriajoneuvojen tietokoneistettu verotusjärjestelmä (MOVE) valmistellaan autoverotushankkeen
avulla niin, että se voidaan ottaa
käyttöön vaiheittain vuodesta
2005 alkaen.

3) Uuden moottoriajoneuvojen tietokoneistetun verotusjärjestelmän (MOVE) määrittelytyö on pitkittynyt suunnitellusta ja se
kestää vielä kevään 2005. Järjestelmän toteutus voitaneen aloittaa vuoden 2005 aikana. Ajoneuvojen hintajärjestelmän (MAHTI) toteutusprojekti aloitettiin vuoden 2004 lopulla ja se saatetaan loppuun vuoden 2005 aikana.

Muut kommentit
Autoverotus pystyttiin käytettävissä olleet resurssit huomioon ottaen normalisoimaan vuoden 2004
kuluessa. Käytettyjen ajoneuvojen verotuspäätösten käsittelyajat lyhenivät vuoden 2004 kuluessa.
Käsittelyajan mediaani oli 8 päivää ja keskiarvo 18 päivää.
Oikaisuruuhka saatiin puretuksi pääosin, mutta osa vanhojen verotusten oikaisuista jäi vielä vuoden
2005 aikana tehtäväksi.
Tullille tehtiin vuoden 2004 loppuun mennessä yli 24 000 oikaisuvaatimusta, jotka kohdistuvat ennen 15.5.2003 voimassa olleen autoverolain nojalla tehtyihin verotuspäätöksiin. Niistä oli käsitelty
vuoden 2004 loppuun mennessä lähes 80 prosenttia.
Muuttoajoneuvojen oikaisut aloitettiin 14.12.2004, kun korkein hallinto-oikeus oli antanut ratkaisunsa Marie Lindforsin asiassa.
Toukokuussa 2003 voimaan tulleen autoverolain nojalla tehdyistä verotuspäätöksistä on haettu muutosta noin 4 prosentissa tapauksista, mikä vastaa tavanomaista muutoksenhakumäärää normaalissa
tilanteessa.

13 (43)

Tavoite 2.

tavoite saavutettu:

kokonaan

x

osittain

ei saavutettu

Valmisteverojärjestelmän ja veroilmoitusmenettelyn kehittäminen
Valmisteverotuksen ja sen tilastoinnin hoitaminen oikein ja tehokkaasti, minkä tukemiseksi jatketaan
uuden valmisteverojärjestelmän (VALVE) kehittämistä.
Toimenpiteet

Toteuma 2004

1) Valmistellaan VALVE-järjestelmään kuuluva verotuspäätösten oikaisu- ja muutosmenetelmää koskeva osuus.

1) VALVE-järjestelmään kuuluvan valmisteveropäätösten oikaisu- ja muutosjärjestelmäosuuden valmistelu eriytettiin 31.5.2004
erilliseksi alaprojektiksi. Tämä vuoden 2004 syksyllä käynnistetty VAMOS-määrittelyprojekti määrittelee ja dokumentoi vuoden
2005 aikana yhteistyössä Tullin reskontraprojektin ja Tullin muiden muutosjärjestelmäprojektien kanssa tavoitteena olevan muutosjärjestelmäkokonaisuuden sisällön ja jatkaa sitten toteutusprojektina ja lopuksi käyttöönottoprojektina. Tavoitteena on, että
VALVE:lla tehtävien oikaisu- ja muutospäätösten käsittelyn
käyttöönotto voisi tapahtua vuoden 2006 aikana.

2) Valmisteverojen tilastointi
automatisoidaan siten, että vuoden 2004 toimituksia koskevat
tilastot voidaan toimittaa sähköisesti valtiovarainministeriöön normaalin aikataulun mukaisesti.

2) Valmisteverojen tilastointia on automatisoitu siten, että kaikki
vuoden 2004 tilastot on voitu toimittaa sähköisesti valtiovarainministeriöön kuukausittain. Lisäksi MMM:lle on toimitettu sähköisesti raportti kalastusaluksissa käytetyistä polttoaineista.

3) Järjestelmän käytössä mahdollisesti ilmenevät puutteet
korjataan ja lisätään siihen veroilmoitusten oikeellisuutta parantavat tarkistusmenetelmät.

3) Veroilmoitusten käsittelyn oikeellisuutta parantavat tarkistukset on määritelty. Muutoinkin järjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta kehittämistä hidastavat tuotantoympäristön ongelmat ja
IT-henkilöresurssien puute.

4) Suunnitellaan valmisteveroilmoitusten sähköistä käsittelyä
niin, että käyttöönotto voi tapahtua asteittain vuoden 2005
aikana.

4) Sähköisiä palveluita tukevat Tullin tekniset ratkaisut ovat viivästyneet resurssien vähäisyyden takia, mistä syystä myös valmisteverotuksen sähköistä veroilmoittamista koskeva tietojärjestelmäprojekti on pysähdyksissä ja projektin jatkoaikataulu on
toistaiseksi avoin.

Muut kommentit
VALVE:lla käsiteltiin vuonna 2004 yhteensä 20.371 verotus-, veronpalautus- ja tukipäätöstä.
VALVE järjestelmän tuotannossa olevien pääosien käyttöönoton keskeisimmät vaikutukset hallinnolle ovat verotusohjelmiston päivittyminen ajanmukaisella ohjelmisto- ja käyttöliittymätekniikalla
tehdyksi ja aikaisempaa tarkemman maksuseurannan ja tilastojen mahdollistuminen. Nämä muutokset edistävät verotuksen oikeellisuutta, veronkannon varmuutta sekä tilastoinnin ajantasaisuutta.
Verovelvolliselle suurin näkyvä muutos on aiempaa selkeämmät ja eritellymmät verotuspäätökset.
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Tavoite 3.

tavoite saavutettu:

x

kokonaan

osittain

ei saavutettu

Valmisteveronalaisten tuotteiden liikkumisen valvonnan kehittäminen
Jatketaan komission johdolla EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin tekemän päätöksen edellyttämissä sekä komission asettamissa aikatauluissa valmisteveronalaisten tuotteiden liikkumista valvovan
tietokoneistetun järjestelmän, EMCS:n, kehittämistä. Järjestelmän tavoitteena on (1) saada nykyisen
saateasiakirjan tiedot siirretyiksi sähköisesti jäsenvaltiosta toiseen, (2) kyetä seuraamaan valmisteveronalaisten tuotteiden kulkua tosiaikaisesti ja (3) tehostaa riskianalyysin perusteella tehtäviä kohdennettuja tarkastuksia.
Toimenpiteet

Toteuma 2004

1) Valmistellaan EMCS -hankkeen toiminnallisia ja teknisiä
määrittelyjä niin, että ne ovat
valmiina komission asettaman
aikataulun mukaisesti.

1) EMCS:n-hankkeessa on pysytty sekä komission että kansallisen hankkeen omassa aikataulussa. Suomi on osallistunut
EMCS-prosessikuvauksia valmistelevan EU-työryhmän (Reflection group) työskentelyyn. Komission EMCS-projekti on 5-6 kk
myöhässä.

2) EMCS-hankkeen pitkäjänteisyyden (lopullisen järjestelmän
käyttöönotto vv. 2007-2008)
vuoksi valmistellaan ja otetaan
käyttöön väliaikaiset sähköistä
ennakkovaroitusta ja tuotteiden
siirron tarkastusta koskevat järjestelmät vuonna 2004 sekä
luodaan kansallisen asiakasrekisterin
yhteyteen
uusi
valmisteverolupa-rekisteri, joka
komission suunnitelman mukaan otetaan käyttöön vuoden
2005 aikana.

2) Välivaiheen järjestelmistä, EWSE (varhaisvaroitusjärjestelmä)
ja MVS (viranomaisten välinen tietojenvaihto) sekä uusi sähköinen pdf-muotoinen tietojenvälitys otettiin käyttöön EU:n aikataulun mukaisesti.
Valmisteveroluparekisterin (SEED-0) aikataulu on muuttunut
niin, että uusi väliaikainen sovellus on tulossa jäsenmaihin katselmoitavaksi keväällä 2005. Uusi rekisteri on tarkoitus ottaa
tuotantoon vuoden 2006 alussa. Se, voidaanko Suomen järjestelmään tehdä tarvittavat muutokset on vielä avoinna.

3) Selvitetään mahdollisuudet
yhteistyöhön muiden jäsenvaltioiden kanssa järjestelmän kansallisten osuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa

3) Kansallinen EMCS-projekti aloitti työskentelyn projektina
helmikuussa 2004. Kansallisen järjestelmän esitutkimuksen tavoitetilan kuvaus valmistuu keväällä 2005. Prosessikuvauksia on
tehty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Komission laatimat toiminnalliset määrittelyt julkistetaan kommentointia varten
1.5.2005, minkä jälkeen tarkennetaan kansallisia määrittelyjä.
EU:n tekniset määrittelyt julkaistaan 2005-2006 aikana, joten
kansalliset tekniset määrittelyt siirtyvät vuoteen 2006.

Muut kommentit
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B. ULKOMAANKAUPAN SUJUVUUS
Sisämarkkinoiden toimivuutta ja laillisen ulkomaankaupan sujuvuutta edistetään toimeenpanemalla EU:n yhteistä kauppapolitiikkaa, osallistumalla tullitoimintaa koskevien säännösten valmisteluun Suomessa, EU:ssa ja
WCO:ssa sekä kehittämällä tullitoiminnan menettelyjä siten, että ne täyttävät asiakkaiden ja tullilaitoksen tarpeet.
Tavoite 4.

tavoite saavutettu:

kokonaan

x

osittain

ei saavutettu

Tulliselvityksen tehostaminen
Ulkomaankaupan yhä lisääntyvät ja nopeutuvat tavara- ja informaatiovirrat hoidetaan hallitusti. Tavaroiden tulliselvitys toteutetaan asiakaskuntaa tyydyttävästi, kustannustehokkaasti ja sujuvasti samalla
varmistaen laillisuus ja oikeellisuus. Tämän mahdollistamiseksi jatketaan asiakasstrategian kehittämistä ja saattamista käytännön toiminnaksi samoin kuin tulliselvityksen toimintamenetelmien ja tietojärjestelmien uudistamista.
Toimenpiteet

Toteuma 2004

Asiakasstrategian määrittäminen ja käyttöönotto
1) Asiakkaat luokitellaan ja tämän pohjalta valmistellaan ja
otetaan käyttöön Tullin asiakasstrategia, joka perustuu EU:n
tullistrategiaan, erityisesti sähköinen Tulli -kehityshankkeeseen. Luokittelun perusteena
ovat eri asiakasryhmien tarpeet
ja yhteistoimintatavat Tullin
kanssa huomioon ottaen toiminnan riskitekijät.

1) Tulli laati asiakasstrategialuonnoksen toukokuussa 2004, joka
lähetettiin laajasti lausuntokierrokselle asiakaskunnalle sekä tullipiireihin. Luonnosta käsiteltiin tullin asiakasyhteistyöryhmissä.
Lausunnot tukivat poikkeuksetta strategiaa. Asiakasstrategia päätettin julkaista samassa yhteydessä Tullin muiden pää-strategioiden kanssa keväällä 2005. Siinä määritettyjä linjoja
päätettiin kuitenkin alkaa toteuttaa välittömästi.
Strategian keskeisenä sisältönä on palvelujen luokittaminen eri
asiakaskuntien tarpeitten mukaiseksi. Tulli on analysoimalla
asiakaskuntansa päätynyt kolmeen erityppiseen asiakasryhmään:
kumppanisasiakkaisiin, avainasiakkaisiin ja pienasiakkaisiin.
Palvelukonsepteja kehitetään näille kolmelle asiakassegmentille
sopiviksi. Asiakkaiden itsensä valittavissa on, minkä asiakassegmentin mukainen palvelukonsepti niille parhaiten sopii, kunhan
asiakkaat täyttävät mm. sähköisiin yhteyksiin ja lupaehtoihin liittyvät vaatimukset, joita eri asiakassegmenteissä vaaditaan. Jokaisessa asiakasryhmässä pyritään kehittämään sähköisiä asiointimenetelmiä ja laajentamaan niiden käyttöä. Riskitekijät on huomioitu osana toimintakonseptia asiakasryhmittäin eri tyyppisillä
toteutustavoilla.

2) Luodaan organisaatio ja työmallit sekä välineet ja tarvittava
osaaminen asiakasstrategian
määrittämistä ja toteuttamista
varten. Tullin asiakasyhteistyöryhmät kytketään mukaan valmisteluun.

2) Tullihallitukseen ja jokaiseen tullipiiriin on nimetty asiakasvastaava. Tämä ryhmä toimii suunnittelu- ja seurantaryhmänä.
Asiakasstrategian toteuttaminen tapahtuu osana normaalia toimintaa Tullin matriisiorganisaation kautta.
Tullin asiakasyhteistyöryhmien rakennetta ja kokoonpanojen uudistamista valmisteltiin vuonna 2004. Tämän työn tuloksena uudet Tullin asiakasyhteistyöryhmät asetettiin helmikuussa 2005.
Keskeinen uudistus oli asiakasyhteistyöryhmien systemaattinen
perustaminen myös tullipiirien alueelle. Tätä uudistusta alettiin
asteittain toteuttaa jo vuoden 2004 puolella. Tarkoitus oli, että
asiakasyhteistyön ja asiakasstrategian mukaista kehittämistä laajennetaan vuorovaikutussuhteessa asiakaskuntaan entistä kattavammaksi. Kokemukset ovat olleet hyviä.
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Toimenpiteet

Toteuma 2004

Tulliselvityksen toimintamenetelmien ja tietojärjestelmien uudistaminen
3) Tuonnin tulliselvitysjärjestelmän ITU:n ensimmäinen vaihe
- EDI-tullaus vakuuskäsittelyineen - otetaan käyttöön vuoden
2004 alussa ja rekisteriasiakkaiden manuaalitullaus kevään aikana.
Seuraavien
ITU-järjestelmän osatoimintojen kehittämistä jatketaan vaiheittain.
Tavoitteena on ITU:n toisen
vaiheen eli mm. taloudellisesti
vaikuttavien tullimenettelyjen
ilmoitusmenettelyn ja kolmannen vaiheen eli käteistullauksen
liittäminen ITU:uun loppuvuodesta 2004.
ITU:n neljännen vaiheen eli
matkustaja- ja postitullauksen
suunnittelu käynnistetään keväällä 2004. Vaiheen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt pyritään saamaan valmiiksi jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, jolloin tuotantoonotto voisi tapahtua vuoden 2005 aikana.
Viidennen vaiheen eli ITU:lla
tehtyjen päätösten muuttamisen
mahdollistavan muutoskomponentin suunnittelu aloitetaan
vuoden 2004 aikana tavoitteena sen tuotantoonotto talvella
2005-2006.

3) Vuoden alussa 5.1.2004 lähtien aloitettiin ITU:n 1. vaiheen
tuotanto rekisteriasiakkaiden EDI -ilmoitusten käsittelyllä. Tämä
vaihe sisälsi vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen luovutuksen,
tullivarastoinnin sekä ulkoisessa jalostuksen jälleentuonnin ilmotusmenttelyt. Dokumenttimuotoisten ilmoituksiin perustuvien
tullausten käsittely aloitettiin Pohjoisessa tullipiirissä maaliskuussa 2004. Kaikki ensimmäisen vaiheen mukaiset tulli-ilmoitukset siirrettiin käsiteltäväksi ITU -järjestelmässä kesäkuun alusta 2004 alkaen.
ITU:n toisen vaiheen (rekisteröityjen asiakkaiden koti- ja jaksotullaukset, tullittomuusasetuksen ja kansallisen lainsäädännön
mukaiset tullittomat tai verottomat lähetykset, taloudellisesti vaikuttavien tullimenettelyjen ilmoitukset) tuotanto aloitettiin
14.12.2004. Samalla valmistauduttiin käsittelemään vuoden 2005
alusta lukien kaikkien Tullin rekisteröityjen luottoasiakkaiden ilmoitukset ITU-järjestelmässä.
Vuoden 2004 lopussa kaikista tuontitullauksista noin 59 % tehtiin sähköisessä ilmoitusmenettelyssä. Uudessa ITU -järjestelmässä käsitellyistä ilmoituksista sähköisesti annettujen ilmoitusten osuus oli runsaat 78 %.
Vaiheen 2 määrittelyä ja totetutusta on jatkettu suunnitelmien
mukaisesti. Vaiheiden 3, 4, ja 5 suunnittelu käynnistettiin.
ITU tulliselvityksen mahdollistettua myös yksivaiheisten ilmoitusmenettelyyn perustuvan tullausmenettelyn, yksivaiheisen ilmoitusprosessin osuus on noussut sitä mukaa, kun yritykset ovat
huomanneet yksivaiheisuuden tuomat säästöt. Asiakasyritysten
palaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä.

4) Kesällä 2003 käyttöön otetun 4) Vuoden 2004 aikana hyväksyttiin NCTS-passitusjärjestelmän
passituksen sähköisen tietojär- sähköisen ilmoitusmenettelyn käyttäjiksi 20 uutta valtuutettua läjestelmän (NCTS) kehittämistä hettäjää ja 29 valtuutettua vastaanottajaa. Muun muassa kuljetusjatketaan tavoitteena valmius alan sähköistä ilmoittamisemenettelyä käyttävät asiakkaat ovat
passitusvakuuksien sähköiseen ilmaisseet pääsääntöisesti olevansa tyytyväisiä järjestelmään.
hallinnointiin vuoden 2004 lo- Yhteisötasoisen sähköisen vakuushallinnoinnin mahdollistava
pulla (tuotantoonoton aikataulu NCTS 3.2.1 vaiheeseen liittyvä määrittely ja ohjelmistosuunnitvielä EU tasolla vahvistamatta) telu eteni aikataulun mukaisesti.
käyttäen hyväksi ITU:ssa olevaa kansallista vakuusjärjestelmää.
Muut kommentit
Ennen kaikkea Venäjälle suuntauvien kauttakulkukuljetusten mutta myös Venäjän viennin voimakkaan kasvun vuoksi Kaakkois-Suomen jotkin toimipaikat ruuhkautuivat. Ruuhkautumisen purkamiseksi lisättiin Itäisen tullipiirin henkilöstöä.
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Tavoite 5.

tavoite saavutettu:

kokonaan

x

osittain

ei saavutettu

Venäjän-kaupan tullimenettelyjen toimivuuden edistäminen
Parannetaan yritysten mahdollisuuksia käydä Venäjän-kauppaa vähentämällä tullimuodollisuuksista
aiheutuvia haittoja, kehittämällä edelleen ns. Vihreä linja - toimintamallia. - Mallilla tarkoitetaan
koko logistista toimitusketjua Suomesta rajan yli Venäjälle määrätullitoimipaikkaan, tavaran luovutusta tullimenettelyyn ja mahdollista jalostusta sekä edelleenvientiä.
Toimenpiteet

Toteuma 2004

1) Kehitetään yhteistyössä Venäjän tulliviranomaisten kanssa
Vihreä linja - toimintamallia ja
pyritään laajentamaan sen käyttöä ja parantamaan toimivuutta.

1 ja 2) Vihreän linjan menettelyssä siirryttiin 1.6.2004 pilotointivaiheesta tuotantokäyttöön ja samaan aikaan menettelyssä asiakkaan Venäjälle toimitettavien tietojen välitys siirtyi palveluntarjoajalta Tullihallituksen hoidettavaksi. Vuoden aikana luotiin
Tullihallitukseen valmiudet ottaa asiakkaalta Vihreän linjan sanomat vastaan suoraan XML-muotoisina. Aiemmin asiakkan lähettämät tiedot jouduttiin muuntamaan XML-muotoon.
Vihreän linjan menettelyä on tähän mennessä käyttänyt kaksi yritystä kuljettaen vuoden aikana n. 1200 Vihreän linjan kuljetusta.
Uusia hakemuksia menettelyyn jätettiin vuoden lopuun mennessä
kymmenkunta, joista neljä lähetettiin ennen vuoden loppua jatkokäsittelyyn Venäjälle. Yrtysten hyväksymiselle Vihreän linjan
menettelyn käyttäjiksi luotiin Suomen Tullissa arviointi- ja hakemusmenettelyproseduuri. Aluehallintoon annettiin koulutusta ja
ohjeistusta vientiasiakkaiden informoimiseksi järjestelmän käytöstä. Tullipiireihin muodostettiin vihreän linjan yhteyshenkilöverkosto, joka tukee hankkeen käyttöönoton laajentamista ja
opastusta vihreän linjan kysymyksissä.
Vuoden aikana on pidetty lukuisia kokouksia Venäjän tullin
kanssa vihreä linja -kysymyksissä sekä johto- että asiantuntijatasolla. Lisäksi muuta yhteydenpitoa on ollut tarpeen mukaan. Järjestelmän toimivuus ja luotettavuus on vuoden kuluessa parantunut.

2) Kehitetään yhteistyössä toimintamallia yrityskohtaisten
konkreettisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Muut kommentit
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C. YHTEISKUNNAN SUOJAAMINEN
Torjutaan kansallista ja kansainvälistä rikollisuutta sekä tavaroiden laitonta maahantuontia ja vientiä. Suojellaan kuluttajia valvomalla maahantuotavien tavaroiden säännöstenmukaisuutta.
EU:n laajennuttua uusista jäsenmaista ja erityisesti Baltian maista Suomeen saapuva henkilö- ja tavaraliikenne on
EU:n sisäistä liikennettä, jonka valvontamahdollisuudet ovat huomattavasti rajoitetummat kuin liikenteen EU:n ulkopuolisista maista. Henkilö- ja tavaravirtoja koskevan etukäteistiedon saanti on tällöin osaltaan tehokkaan ja tuloksekkaan EU:n sisäliikenteen valvonnan ja tullirikosten torjunnan edellytys.
Tavoite 6.

tavoite saavutettu:

x

kokonaan

osittain

ei saavutettu

Tullivalvonnan varmistaminen EU:n laajenemistilanteessa
Varmistetaan tullirikostorjunnan toimintaedellytykset sisäliikenteessä laittomasti kuljetettavien tavaroiden paljastamiseksi matkustaja- ja tavaraliikenteessä.
Toimenpiteet

Toteuma 2004

Tullirikostorjunnassa tarvittavien henkilö- ja tavaraliikennettä
koskevien etukäteistietojen saamiseksi jatketaan yhteistyösopimusten solmimista ulkomaankaupan toimijoiden kanssa. Sopimukset kytketään Tullin asiakashallintastrategiaan. Yhteistyösopimusten nojalla hankitaan riittävät etukäteistiedot
maahan saapuvista ja maasta
lähtevistä matkustajista, tavaroista ja kuljetusvälineistä.

Tiedustelutietojen hankkimiseksi yksityiseltä sektorilta täydentämään tulli-ilmoituksen yhteydessä saatavaa virallista tietoa Tullin valvontasektorin MOU-yhteistyötä laajennettiin ja syvennettiin usealla eri sektorilla. Tehdyn suunnitelman mukaisesti liittotason MOU-sopimuksten käytännön toteutus aloitettiin. Yrityskohtaisia sopimuksia allekirjoitettiin kymmenen (kuusi varustamoa, huolintayhtiö, kuriiriyhtiö, lentoyhtiö, ja satamaoperaattori), ja sopimusneuvottelut käynnistettiin kuuden muun yrityksen
kanssa. Sopimusverkoston kattavuuden varmistamiseksi uusia
sopimusneuvotteluja tulee aloittaa vielä 2005-2006 aikana.
Yhden varustamon ja yhden huolitsijan kanssa oli vuonna 2004
mahdollista toteuttaa jopa käytännön tietoteknisiä väliaikaisratkaisuja riittävän ennakkotiedon varmistamiseksi Suomeen saapuvasta tavarasta. Vuoden 2004 aikana laadittiin projektisuunnitelma Tullin rikostorjunnan MOU-yhteistyöhön perustuvan, tietoteknisen pysyväisratkaisun toteuttamiseksi (MouNet). Ennakkotietojen saaminen yksityiseltä sektorilta MOU-yhteistyöhön perustuen on Tullin rikostiedustelutoiminnan yksi tärkeä tietolähde,
muttei ainoa, minkä vuoksi rikostorjunnan tehokkuuden muutoksia yksinomaan MOU-yhteistyön ansiosta on mahdotonta arvioida. Kuitenkin vuoden 2004 merkittävin huumausainetakavarikko
tehtiin lähinnä erään MOU-kumppanin henkilöstön aktiivisuuden
ja huomiokyvyn perusteella.
MOU-yhteistyön kannalta tarpeellisten lainsäädäntömuutosten
valmistelu aloitettiin yhteistyössä VM:n kanssa, ja aiheesta on jo
konsultoitu Tietosuojavaltuutettua, joka myös edellytti tullilain
aihetta koskevien säännösten täsmentämistä.

Muut kommentit
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Tavoite 7.

tavoite saavutettu:

kokonaan

x

osittain

ei saavutettu

Ammattimaisen huumausaine- ja talousrikollisuuden torjuminen
Torjutaan tehostetusti organisoitua ja ammattimaista huumausaine- ja talousrikollisuutta valtioneuvoston periaatepäätösten, niihin pohjautuvien Tullin sekä PTR-viranomaisten uhkakuva-analyysien
ja strategioiden edellyttämällä tavalla. -Talousrikollisuus on kasvava tullirikollisuuden alue, jonka
vaikutukset ulottuvat laajalle yhteiskuntaan.
Toimenpiteet

Toteuma 2004

1) Jatketaan PTR - viranomaisten vakavan rikollisuuden torjuntastrategian sekä tullilaitoksen oman huumausainestrategian täytäntöönpanoa hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti. Osallistutaan PTR yhteistyön puitteissa valtakunnallisten ja alueellisten tiedustelu- ja analyysikeskusten perustamiseen ottaen huomioon tarkoituksenmukaisuus-, kustannus,- ja tehokkuusnäkökohdat.

1) PTR-viranomaisten vakavan rikollisuuden torjuntastrategian
täytäntöönpano on edennyt suunnitelmien mukaan. Strategian toteuttamiseksi perustettiin valtakunnallinen PTR-rikostiedusteluja analyysiorganisaatio (yksi valtakunnallinen keskus ja viisi alueellista ryhmää), jonka tehtävänä on varmistaa aiempaa systemaattisempi ja laaja-alaisempi rikostiedustelutiedon käsittely ja
analysointi. Rakenne toimii KRP:n ohjauksessa ja sen toimintamallit sekä tavoitellut tuotteet/tulokset on tarkoitus vakiinnuttaa
vuoden 2005 aikana. Lisäksi PTR-strategiaan perustuen PTR viranomaisten päälliköt allekirjoittivat uuden sopimuksen valvottujen läpilaskujen toteuttamisesta Suomessa; sopimusten kenttäohjeistus ja toteutusmallit otetaan käyttöön vuoden 2005 aikana.
Strategiaan perustuvien yhteisten tietojärjestelmäratkaisujen
(PTR-viranomaisten yhteinen hakukone tiedustelutietojen rikosanalyysitarkoituksiin eli VYYHTI-järjestelmä sekä Rekisterikilpien ja konttien tunnistusjärjestelmä eli LIPRE) toteutus on edennyt suunnitellusti.

2) Jatketaan rikostorjuntajärjestelmähankkeen täytäntöönpanoa: Liitytään poliisin uusiin
tietojärjestelmäsovelluksiin,
jatketaan viranomaisten välisen
tietoverkko-järjestelmän
(VYYHTI) kehitystyötä ja toteutetaan Tullin rikostorjunnan
tietojärjestelmä (TIEDIS).

2) Tullin rikostorjuntajärjestelmän ydin, entisen valvontatietojärjestelmän korvaava TIEDIS-järjestelmä, on otettu suunnitelman
mukaisesti 1.11.2004 tuotantokäyttöön. TIEDIS-järjestelmän
koulutukset on toteutettu ja järjestelmä on otettu hyvin vastaan
käyttäjäkunnan piirissä.
EUn tullitietojärjestelmää ei ole voitu ottaa täydessä teknisessä
laajuudessaan käyttöön (TIEDIS-yhteys), koska OLAF ei ole lupauksista huolimatta toimittanut asianmukaista rajapintakuvausta
tietojen teknisen siirtoyhteyden mahdollistamiseksi.
PTR-viranomaisten yhteinen tiedustelutietojen hakukone
(VYYHTI) on otettu käyttöön syyskuussa 2004. Projekti viivästyi noin kahdeksan kuukautta Poliisin tietohallintokeskuksen ja
TietoEnatorin toimenpiteiden viivästymisen vuoksi. Vuoden
2004 lopussa aloitettiin VYYHTI-järjestelmän II-kehitysvaiheen
suunnittelu: II-kehitysvaiheessa hakumahdollisuuksien piiriin liitetään PTR-viranomaisten omien rekistereiden lisäksi muiden viranomaisten rekistereitä (Väestötietojärjestelmä, Ajoneuvotietojärjestelmä, Kaupparekisteri ja Vankirekisteri).
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Toimenpiteet

Toteuma 2004

3) Laajennetaan määrärahojen
puitteissa LIPRE - tunnistusjärjestelmän käyttöä PTR -yhteistyössä rajavalvonnan automatisoinnin tehostamiseksi.

3) LIPRE-järjestelmän laajentamisprojekti on ollut käynnissä koko vuoden 2004. Uusia tunnistuspisteitä rajanylityspaikoilla ei
ole otettu käyttöön, koska järjestelmän laajentamiseen liittyvän
teknisen välineistön hankintaprosessiin ja asennustöihin ylityspaikoilla on mennyt oletettua enemmän aikaa. Näin ollen suunnitelmiin kuulunutta LIPRE-järjestelmän tuotantokäytön laajentamista ei ole voitu toteuttaa vuoden 2004 aikana. Ensimmäisiä uusia tunnistuspisteitä otetaan tuotantokäyttöön helmi-maaliskuussa
2005: laajennus tapahtuu ensi vaiheessa Ruotsin vastaisella rajalla seitsemällä eri rajanylityspaikalla.

4) Valmistellaan uusien siirrettävien
läpivalaisulaitteiden
käyttömalli.

4) Tulli teki alkuvuonna 2004 hankintasopimuksen kahdesta liikkuvasta läpivalaisulaitteesta. Laitteiden käyttämiseksi laadittiin
erillinen toimintamalli Tullihallituksen ja tullipiirien yhteistyönä.
Laitteiden käyttöhenkilökunta rekrytoitiin ja ensimmäisen laitteen (Eteläinen tullipiiri sijoituspaikkana) henkilöstö koulutettiin
laitteen käyttöön. Ensimmäisen laitteen tuotantokäyttö aloitettiin
vuosien 2004-2005 vaihteessa. Toisen laitteen (Itäinen tullipiiri
sijoituspaikkana) toimitus ajoittuu helmikuuhun 2005.

Muut kommentit
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D. JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Tavoite 8.

tavoite saavutettu:

kokonaan

x

osittain

ei saavutettu

Sopeutuminen EU:n laajentumiseen
Tullilaitoksen toiminta sovitetaan EU:n 1.5.2004 laajenemisesta aiheutuviin toimintaympäristön
muutoksiin. Tavoitteen taustalla on uusista jäsenvaltioista tapahtuvan tuonnin muuttuminen yhteisön
sisäkaupaksi, jolloin tulliselvityksen ja -verotuksen resurssien tarve pienenee ja yhteiskunnan suojaamistehtävät vaikeutuvat, kun tavara- ja henkilöliikenne helpottuu ja lisääntyy Suomen ja uusien
jäsenmaiden välillä.
Toimenpiteet

Toteuma 2004

EU:n laajenemisen vaikutukset
erityisesti tulliselvitykseen ja
tullirikostorjuntaan huomioon
ottaen tehdään tullipiireittäin
yksityiskohtainen suunnitelma
vapautuvien resurssien uudelleen kohdentamisesta. Suunnitelmissa otetaan huomioon toiminnalliset ja henkilöstöhallinnolliset näkökohdat.

Vuoden 2004 resurssien kohdentamisessa otettiin huomioon ennakoidut EU:n laajentumisen vaikutukset, mikä merkitsi Itäisen
tullipiirin henkilöresurssien lisäämistä vuonna 2004 noin 50
htv:llä ja samansuuruista lisäystä myös vuodelle 2005. Eteläisessä ja Läntisessä tullipiirissä htv-kehystä supistettiin EU:n laajentumisen vuoksi yhteensä 27 htv:llä vuonna 2004 ja 22 htv:llä
vuonna 2005. Osa muutoksesta siirtyy edelleen vuodelle 2006
henkilöstöhallinnollisten syiden vuoksi. Tullipiirien välisen siirtymän lisäksi henkilöresursseja on siirretty tullipiirien sisällä tulliselvityksestä muihin tehtäviin, lähinnä yhteiskunnan suojaamistehtäviin.

Muut kommentit
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Tavoite 9.

tavoite saavutettu:

kokonaan

x

osittain

ei saavutettu

Johtamisen ja hallinnon kehittäminen
Tulli varautuu toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ottaen myös huomioon valtiovarainministeriön tuottavuusohjelman tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteuttamista edistää Tullissa meneillään oleva strategiatyö, jolla turvataan Tullin mahdollisuudet huolehtia tehtävistään. Lisäksi kehitetään edelleen suunnittelu- ja seurantavälineitä, joilla Tullin toimintaa sekä sen henkilöstö- ja muita
voimavaroja ohjataan suunnitelmallisesti.
Toimenpiteet

Toteuma 2004

1) Tullin henkilöstöstrategian ja
-ohjelman mukaista henkilöstöpolitiikkaa noudatetaan johtamisessa ja henkilöstön kohtelussa rekrytoinnista poistumaan
sekä huolehditaan siitä, että
henkilöstön rakenne ja ammattitaito mahdollistavat toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttamisen.

1) Tulli on jatkanut oman henkilöstöstrategisen päätöksensä täytäntöönpanoa henkilöstöohjelman mukaisesti. Tämä on merkinnyt muun muassa johtamis- ja esimiestaitojen edelleen kehittämistä jatkamalla 6 päiväisen esimiesvalmennuksen sekä tulos- ja
kehityskeskustelukurssien järjestämistä. Tulos- ja kehityskeskusteluissa jatkettiin myös henkilöstön sitouttamista tullin arvoihin.
Lisäksi Tulli osallistui myös valtiovarainministeriön arvot
arkeen-hankkeeseen.
Tullityön laatuun ja kehittämiseen kiinnitettiin huomiota jatkamalla koko Tullissa Euroopan laatukriteeristön mukaista
(EFQM) kehittämistyötä. Toimipaikkatasoiseen itsearviointiin on
osallistettu koko henkilöstö. Tulli on kouluttanut henkilöstöstään
kuluneen vuoden loppuun mennessä 60 auditoijaa sekä johtonsa
ja esimiehensä.
Edelleen Tulli on kouluttanut ns. Kaiku-kehittäjiä kokaiseen tulosyksikköönsä ja vienyt käytäntöön tyhy-hanketta, jonka tarkoituksena on saattaa työhyvinvointi osaksi johtamista ja jokapäiväistä arkea, järjestämällä mm. esimieskoulutusta ja tyky-verkostopäivät.
Palkkausuudistus on merkinnyt myös pätevien henkilöiden halukkuutta hakeutua ja tehdä työtä Tullin palveluksessa. Se myös
kannustaa heitä tietojen ja taitojen jatkuvaan parantamiseeen ja
vaativampiin tehtäviin hakeutumiseen sekä hyviin työsuorituksiin.
Tulli on siten onnistunut strategisessa tavoitteessaan ylläpitää kilpailukykyisyyttään palkkapolitiikalla ja muilla palvelussuhteen
ehdoilla sekä työnhyvinvointia edistämällä..
Keskeisimmät henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut ovat seuraavat:
Henkilöstö:
Henkilöstön lukumäärä
Henkilöstön muutos%
Henkilötyövuodet
Keski-ikä, vuotta
Koulutustaso, indeksi
Vakinaiset, lkm
Vakinaiset, %
Määräaikaiset, lkm
Määräaikaiset, %
Kokoaikaiset, lkm
Kokoaikaiset, %
Osa-aikaiset, lkm
Osa-aikaiset, %
Työhyvinvointi:
Lähtövaihtuvuus%
Työkyvyttömyyseläköitymis%
Sairauspoissaolot, pv / htv

2002

2003

2004

2524
2,27
2428,3
42,2
3,6
2258
89,46
266
10,54
2503
99,7
21
0,83

2584
2,38
2488,4
42,2
3,7
2313
89,51
271
10,49
2562
99,15
22
0,85

2628
1,70
2561,5
42,1
3,7
2254
85,77
374
14,23
2598
98,86
30
1,14

7,37
0,95
11,51

6,58
0,74
12,19

6,32
0,61
13,36
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Työterveyshuolto, euroa / htv
Osaaminen:
Koulutus ja kehittäminen, pv /
htv

325,20

359,79

411,99

10,0

10,3

8,3

2) Strategiatyö viedään päätökseen varmistaen myös henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ja
sitoutuminen strategiaan.

2) Tullin päästrategiat - asiakasstrategia, valvontastrategia ja resurssistrategia - on käsitelty Tullin henkilöstölle järjestetyissä tilaisuuksissa kuluneen vuoden aikana. Päästrategiat julkaistaan
keväällä 2005.

3) Jatketaan tulosmittareiden
kehittämistä ja johdon seurantajärjestelmien toteuttamista. Toteutetaan tilivelvollisuuden kehittämishankkeen edellyttämät
muutokset tulossuunnittelussa
ja -seurannassa.

3) Tulosseurannan kehittäminen ei ole edennyt johtuen siihen
tarkoitettujen henkilöresurssien kohdistumisesta muihin projekteihin. Johdon tietojärjestelmä -projektia ei ole hyväksytty aloitettavaksi samasta syystä.

4) Tulli osallistuu seuraaviin
valtiovarainministeriön hallinnonalan
tuottavuusohjelman
hankkeisiin vuonna 2004:
- hankintatoimen kehittäminen,
- talous- ja henkilöstöhallinnon
kehittäminen,
- toimitilojen toiminnallinen
kehittäminen ja
- tietohallinto- ja teknologiakehitystyö.
- Lisäksi valmistellaan syksyn
2004 aikana Tullin strategista
tavoitetilaa v. 2009 koskeva
suunnitelma, jossa on kuvaus
viraston perustehtävien vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehittämismahdollisuuksista ja edellytyksistä arvioituna toimintaprosessien, teknologian,
Muut kommentit

4) Tulli on osallistunut valtiovarainministeriön hallinnonalan
tuottavuushankkeisiin valtiovarainministeriön osoittamalla tavalla. Hankkeista konkreettisimmin on edennyt taloushallinnon palvelukeskuksen perustaminen, jonka valmistelutyö jatkuu vuonna
2005 työstämällä yksityiskohtaiset suunnitelmat palvelukeskuksen käyttöön siirtymisestä aikatauluineen.
Strategiaprosessin ohessa on muotoutunut Tullin tavoite strategiseksi tavoitetilaksi käsillä olevan TTS-kauden lopulla samoin
kuin keinot, joilla siihen voidaan päästä.
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Tavoite 10.

tavoite saavutettu:

kokonaan

osittain

x

ei saavutettu

Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus
Toimenpiteet

Toteuma 2004

Työn tuottavuuden ennakoidaan
laskevan 3,4% ja taloudellisuuden ennakoidaan laskevan 9,8%
vuonna 2004.

Vuonna 2004 työn tuottavuus laski 8,4% ja taloudellisuus laski
kustannusperusteisesti laskettuna 10,0% (menoperusteisesti laskettuna taloudellisuus laski 13,7%)..
Tuottavuuden ja taloudellisuuden laskun taustalla on ennen kaikkea 1.5.2004 tapahtunut EU:n laajeneminen, joka muutti kolmansien maiden tuonti- ja vientitullauksen sisäkaupaksi. EU:n laajentumisen vapauttamien henkilöresurssien siirto Itärajan ruuhkautuneisiin toimipaikkoihin toteutettiin nopeammin kuin mitä henkilöitä vähennettiin Eteläisestä ja Läntisestä tullipiiristä, mikä
voimisti tuottavuuden laskua kuluneena vuonna. Toisaalta resurssien siirto yhteiskunnan suojaamistehtäviin ei ole heijastunut rikostorjunnan suoritteiden määrän kasvuna, mitä selittää sekä
osaamisen kertymisen viemä aika että rikostorjunnan keskittyminen vakavan rikollisuuden torjuntaan.
Taloudellisuuden laskua selittää edellisten syiden lisäksi tulopoliittisen ratkaisun tuomat palkankorotukset ja menossa oleviin
IT-hankkeisiin sitoutuneet henkilö- ja muut resurssit.
Tuottavuuden ja taloudellisuuden taustalla olevat tunnuslukuindeksit ovat seuraavat.
2002
2003
2004
Suoritemäärä
92
100,0 101,7
Painotettu suoritemäärä
95,9
100,0 94,3
Henkilötyövuodet
97,6
100,0 102,9
Työn tuottavuus
98,3
100,0 91,6
Menot
95,2
100,0 107,1
Taloudellisuus, menoperusteinen
99,3
100,0 113,7
Kustannukset
92,5
100,0 103,7
Taloudellisuus, kustannusperusteinen
96,4
100,0 110,0

Muut kommentit

Tavoite 11.

tavoite saavutettu:

x

kokonaan

osittain

ei saavutettu

Liiketaloudellisten suoritteiden kannattavuus
Toimenpiteet

Toteuma 2004

Liiketaloudellisten suoritteiden
kannattavuus on 1,5% vuonna
2004..

Liiketaloudellisten suoritteiden kannattavuus oli 5,9% vuonna
2004.

Muut kommentit
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2.2 TULOSTAVOITESOPIMUKSEN VOIMAVARATOTEUMA
TULLILAITOS
Momentti: 28.40.21



















2002
TP

2003
TP



Palkkaukset
88.949,860
Muut kulutusmenot
22.997,566
Investoinnit
3.177,268
Yhteensä
115.124,694
- TLL-henkilösiirtojen menot sisältyvät ylläoleviin








2004
TP

















EU-tuki
Huumekoiratoiminta
Yhteensä























92.698,803
25.226,975
2.803,577
120.729,354

















98.135,997
25.858,097
3.874,132
127.868,226



802,775
104,159
906,935

744,869
50,970
795,839

135,219
58,939
194,158

114.217,759
111.227,000
1.007,000
112.234,000

119.933,515
115.157,000
7.881,000
123.038,000

127.674,068
125.967,000
5.100,000
131.067,000

946,035

368,667

83,170

Talousarviokehys (sisältää sis.
113.180,035
määrärahansiirrot ja käyttöoikeudet))

123.406,667

131.150,170

8.555,969
-1.037,724

10.226,632
3.473,152

7.743,503
3.476,013

1.417,179

4.890,332

8.366,434

2.428,3

2.488,4

2.561,5

Nettomenot

Talousarviokehys
Lisätalousarvio

Määrärahakehys
Tieliikelaitoksen märärahan
käyttö/käyttöoikeus

Siirtomäärärahakannan muutos
[(Säästö(+)/säästön käyttö (-)]
Siirtomäärärahakanta 31.12.
Henkilöstömäärä (HTV)
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2.3. MAKSULLISTEN SUORITTEIDEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Luvut 1000 euroa
JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
TUOTOT
KUSTANNUKSET
ERILLISKUSTANNUKSET
- Aineet ja tarvikkeet ja tavarat
- Henkilöstökustannukset
- Vuokrat
- Palvelujen ostot
- Muut kulut
Erilliskustannukset yhteensä
KÄYTTÖJÄÄMÄ
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista:
- Tukitoimintojen kustannukset
- Poistot
- Korot
Osuus yhteiskustannuksista
KOKONAISKUSTANNUKSET
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / (ALIJÄÄMÄ)
Kate (ylijäämä/alijäämä) tuloista
LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET
TUOTOT
KUSTANNUKSET
ERILLISKUSTANNUKSET
- Aineet ja tarvikkeet ja tavarat
- Henkilöstökustannukset
- Vuokrat
- Palvelujen ostot
- Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
KÄYTTÖJÄÄMÄ
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista:
- Tukitoimintojen kustannukset
- Poistot
- Korot
Osuus yhteiskustannuksista
KOKONAISKUSTANNUKSET
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / (ALIJÄÄMÄ)
Kate (ylijäämä/alijäämä) tuloista
MAKSULLISET SUORITTEET YHTEENSÄ
TUOTOT
KUSTANNUKSET
ERILLISKUSTANNUKSET
- Aineet ja tarvikkeet ja tavarat
- Henkilöstökustannukset
- Vuokrat
- Palvelujen ostot
- Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
KÄYTTÖJÄÄMÄ
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista:
- Tukitoimintojen kustannukset
- Poistot
- Korot
Osuus yhteiskustannuksista
KOKONAISKUSTANNUKSET
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / (ALIJÄÄMÄ)
Kate (ylijäämä/alijäämä) tuloista

TP
2002
5.346

TP
2003
4.893

TP
2004
4.377

97
2.914
217
216
401
3.845
1.502

102
3.082
226
216
413
4.039
854

89
2.673
199
198
368
3.526
851

949
202
38
1.189
5.034
313
5,8%

1.078
225
34
1.337
5.390
-498
-10,2%

942
214
23
1.178
4.705
-328
-7,5%

1.188

1.017

1.120

41
504
82
115
53
795
393

35
433
70
99
46
683
335

41
482
74
105
44
747
373

224
101
19
344
1.140
49
4,3%

191
84
13
287
970
48
4,7%

199
98
10
307
1.054
66
5,9%

TP2002
6.535

TP2003
5.910

TP2004
5.497

138
3.418
299
331
454
4.640
1.895

137
3.514
296
315
459
4.722
1.188

130
3.155
272
303
412
4.273
1.224

1.173
303
57
1.533
6.173
362
5,5%

1.268
309
46
1.624
6.360
-450
-7,6%

1.141
311
33
1.485
5.758
-262
-4,8%
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3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU
3.1. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
TILIVIRASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA
1.1.2004-31.12.2004

1.1.2003-31.12.2003

5.498.068,60
20.746,82
33.737.288,00
39.256.103,42

5.899.128,02
17.559,09
26.969.020,42
32.885.707,53

-2.758.050,54
-99.302.912,10
-8.665.492,87
-12.189.021,54
-2.444.190,61
2.515.009,99
-5.888.171,10
-128.732.828,77

-2.572.026,53
-93.762.492,83
-8.546.792,71
-11.647.380,62
-2.594.348,70
2.020.517,01
-5.464.146,10
-122.566.670,48

-89.476.725,35

-89.680.962,95

8.001,76
-5.686,50
2.315,26

28.720,61
-2.398,69
26.321,92

164.516,94
-57.630,20
106.886,74

173.696,97
-477.038,22
-303.341,25

-89.367.523,35

-89.957.982,28

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-89.367.523,35

-89.957.982,28

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA:
9.053.517.113,86
Verot ja veronluonteiset maksut
1.971.261,65
Muut pakolliset maksut
136.760,55
Perityt arvonlisäverot
-5.934.801.57
Suoritetut arvonlisäverot
9.049.690.334,49
Tuotot veroista ja maksuista

8.990.131.077,08
3.560.619,75
167.932,65
-5.166.407,88
8.988.693.221,60

8.960.322.811,14

8.898.735.239,32

TOIMINNAN TUOTOT:
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot
Toiminnan tuotot
TOIMINNAN KULUT:
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Valmistus omaan käyttöön
Poistot
Toiminnan kulut
JÄÄMÄ I
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Satunnaiset tuotot ja kulut
JÄÄMÄ II
Siirtotalouden tuotot ja kulut
Siirtotalouden kulut
Siirtotalouden tuotot ja kulut
JÄÄMÄ III

TILIKAUDEN TUOTTOJÄÄMÄ
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TILIVIRASTON TASE
VASTAAVAA
KANSALLISOMAISUUS
Muu kansallisomaisuus
Kansallisomaisuus

31.12.2004

31.12.2003

0,00
0,00

0,00
0,00

405.057,60
5.103.021,03
2.508.909,91
8.016.988,54

293.768,38
4.063.769,75
2.277.744,17
6.635.282,30

2.445.332,12
58.117,29
7.572.234,78
1.043.420,76
13.256,33
780.337,00
11.912.698,28

2.602.768,37
58.540,39
8.043.810,40
1.041.831,94
14.108,06
217.417,80
11.978.476,96

26.816,68
26.816,68

26.816,68
26.816,68

KÄYTTÖOM. JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET

19.956.503,50

18.640.575,94

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
LYHYTAIKAISET SAAMISET:
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Ennakkomaksut
Lyhytaikaiset saamiset

597.872,62
51.883,80
14.810.142,88
6.044,04
15.465.943,34

527.282,46
600.688,71
12.481.281,91
3.714,39
13.612.967,47

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET:
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineettomat hyödykkeet
AINEELLISET HYÖDYKKEET:
Rakennukset
Rakennelmat
Koneet ja laitteet
Kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet
KÄYTTÖOMAISUUS ARVOPAPERIT JA MUUT
Käyttöomaisuusarvopaperit
Käyttöom.arvopap. ja muut sij.

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT
Kassatilit
Tiliviraston tulotilit
Muut pankkitilit
Rahat,pankkisaamiset,rahoitusvarat
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

419.734,14

350.324,05

5.895,19
425.629,33
15.891.572,67

9.780,10
360.104,15
13.973.071,62

VASTAAVAA YHTEENSÄ

35.848.076,17

32.613.647,56
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TILIVIRASTON TASE
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA:
Valtion pääoma 1.1.1998
Edellisien tilikausien pääoman muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä
Valtion pääoma

31.12.2004

31.12.2003

-29.868.269,86
14.742.669,31
-8.963.971.534,88
8.960.322.811,14
-18.774.324,29

-29.868.269,86
10.135.211,58
-8.894.127.781,59
8.898.735.239,32
-15.125.600,55

OMA PÄÄOMA

-18.774.324,29

-15.125.600,55

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN:
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat
Saadut ennakot
Ostovelat
Tilivirastojen väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen

352.279,61
58.175,17
2.701.293,74
2.306.828,73
32.210.054,76
13.089.418,26
3.904.350,19
54.622.400,46

501.797,40
59.129,24
2.943.811,75
2.011.832,11
27.902.674,48
12.118.779,78
2.201.223,35
47.739.248,11

VIERAS PÄÄOMA

54.622.400,46

47.739.248,11

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

35.848.076,17

32.613.647,56
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Talousarvion toteutumalaskelma 1.1.-31.12.2004
Tuloarviotilit

Tilinpäätös 2003

Talousarvio 2004 Tilinpäätös 2004

11.04.01

Arvonlisävero

2.894.066.051,02

3.177.168.919,31

3.177.168.919,31

Tilinpäätös/
talousarvio
-pienempi
0,00

11.08.01

Tupakkavero

591.953.054,06

570.000.000,00

600.495.335,64

30.495.335,64

11.08.04

Alkoholijuomavero

1.363.526.972,92

1.050.000.000,00

1.070.784.817,50

20.784.817,50

11.08.05

Virvoitusjuomavero

37.475.084,43

38.000.000,00

39.127.018,24

1.127.018,24

11.08.07

Energiaverot

2.865.449.571,95

2.955.000.000,00

2.901.202.897,46

-53.797.102,54

11.10.03

Autovero

1.201.566.671,76

1.229.486.809,23

1.229.486.809,23

0,00

11.10.04

Moottoriajoneuvovero

11.10.07

Ajoneuvovero

11.10.08

Jätevero

11.19.08

Öljyjätemaksu

11.19.09

Muut verotulot

1.438.278,28

853.529,49

853.529,49

0,00

12.28.49

Tullilaitoksen tulot

8.073.138,37

9.322.000,00

9.305.231,83

-16.768,17

12.28.90

EU:n omien varojen kantopalkkiot

24.524.178,15

30.510.545,94

30.510.545,94

0,00

12.39.01

Sakkorahat

49.525,01

29.784,51

29.784,51

0,00

12.39.02

Veronlisäykset ja viivekorot

2.834.258,29

1.206.871,15

1.206.871,15

0,00

12.39.04

Siirrettyjen erien peruutus

22,00

64.781,20

64.781,20

0,00

12.39.10

Muut sekalaiset tulot

0,00

35,76

35,76

0,00

13.03.01

Osinkotulot

2.277,00

3.138,00

3.138,00

0,00

Tuloarviotilit yhteensä

9.034.709.929,39

9.114.014.076,19

9.105.919.209,28

-8.094.866,91

Menoarviotilit

4.342,25

0,00

0,00

0,00

0,00

3.661,60

3.661,60

0,00

40.952.616,95

49.000.000,00

42.274.142,49

-6.725.857,51

2.793.886,95

3.364.000,00

3.401.689,93

37.689,93

Tilinpäätös 2003

Talousarvio 2004

Tilinpäätös 2004

Tilinpäätös/
talousarvio
-pienempi

24.01.19

Alv-menot UM:n hallinnonala

3,28

0,00

0,00

0,00

24.01.19.3

Alv-menot/UM lähialueyhteistyö

0,00

2.004,35

2.004,35

0,00

24.01.21

UM/toimintamenot

0,00

76.700,00

76.700,00

0,00

24.50.66

UM/Lähialueyhteistyö

139.000,00

0,00

0,00

0,00

24.99.23

UM/Erityisasiantuntijat

28.01.19

Alv-menot VM:n hallinnonala

28.01.62

EU:n rakennerahastot

28.40.21

Toimintamenot

28.40.70

Kaluston hankinta

5.000.000,00

28.80.24

VEL-kuntoutus ja työhyvinvointi

0,00

28.81.01

EU:n kansall. asiantunt. palkka-

61.086,96

28.81.24.2.

Lähialueyhteistyö alv-menot

2.166,57

28.81.95

Lakiin tai aset.perust. menot

28.99.63.2.

Verosta vap. johd. tak. maks.

31.24.21.2

Tiehallinto

31.99.19

Alv-menot Liikenne-ja viestintä-

34.06.02.1.

Palkat valtion työtehtävät

34.06.29.2.1 Työllistäminen valtionhallintoon
35.99.19

Alv-menot Ympäristöministeriö

Menoarviotilit yhteensä

Tilikauden ylijäämä

48.600,00

0,00

0,00

0,00

5.094.126,15

5.932.634,68

5.932.634,68

0,00

129.298,31

97.000,00

0,00

-97.000,00

123.038.000,00

131.067.000,00

131.067.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

35.000,00

34.636,14

-363,86

0,00

0,00

0,00

238.329,02

0,00

0,00

0,00

8.971.831,89

13.000.000,00

11.251.846,54

-1.748.153,46

213.800,00

0,00

0,00

0,00

1.798,71

162,54

162,54

0,00

125.384,87

0,00

0,00

0,00

0,00

114.383,00

97.588,70

-16.794,30

10.426,56

0,00

0,00

0,00

143.073.852,32

150.349.884,57

148.487.572,95

-1.862.311,62

8.891.636.077,07

8.957.431.636,33
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Talousarvion toteutumalaskelman täydentäminen,
bruttobudjetoidut talousarviotulot ja -menot
Talousarviotili

11.04.01 Arvonlisävero
11.08.01 Tupakkavero

Määräraha
tai tuloarvio
VarainhoitoEdellisiltä
vuodelle
vuosilta
3.177.168.919,31

Käytettävissä

3.177.168.919,31

Käytetty,
kertynyt tai
peruutettu

Siirretty
seuravalle
vuodelle

Vertailu
talousarvioon

3.177.168.919,31

0,00

570.000.000,00

570.000.000,00

600.495.335,64

30.495.335,64

1.050.000.000,00

1.050.000.000,00

1.070.784.817,50

20.784.817,50

38.000.000,00

38.000.000,00

39.127.018,24

1.127.018,24

11.08.07 Energiaverot

2.955.000.000,00

2.955.000.000,00

2.901.202.897,46

-53.797.102,54

11.10.03 Autovero

1.229.486.809,23

1.229.486.809,23

1.229.486.809,23

0,00

11.08.04 Alkoholijuomavero
11.08.05 Virvoitusjuomavero

11.10.07 Ajoneuvovero
11.10.08 Jätevero
11.19.08Öljyjätemaksu
11.19.09 Muut verotulot
12.28.49 Tullilaitoksen tulot
12.28.90 EU:n omien varojen kantopalkkiot
12.39.01Sakkorahat
12.39.02 Veronlisäykset ja viivekorot
12.39.04 Siirrettyjen erien peruutus
12.39.10 Muut sekalaiset tulot
13.03.01 Osinkotulot
24.01.19.3 Alv-menot UM
lähialueyhteistyö(A)
24.01.21 UM/Toimintamenot
24.50.66 UM/Lähialueyhteistyö
(S3V)
28.01.19 Alv-menot VM:n hallinnonala (A)
28.01.62 EU:n rakennerahastot (A)
28.40.70 Kaluston hankinta (S3V)
28.80.24 VEL-kuntoutus ja työhyv.
(S2V)
28.81.01 EU:n kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (A)
28.99.63.2 Verosta vap. johd. tak.
maksetut verot (A)
31.24.21.2 Tiehallinto (S2V)
31.99.19 Alv-menot Liikenne- ja
viestintäministeriön hallinnonala (A)
34.06.29.2.1 Palkkaukset työllistäminen valtionahallintoon (A)

3.661,60

3.661,60

3.661,60

0,00

49.000.000,00

49.000.000,00

42.274.142,49

-6.725.857,51

3.364.000,00

3.364.000,00

3.401.689,93

37.689,93

853.529,49

853.529,49

853.529,49

0,00

9.322.000,00

9.322.000,00

9.305.231,83

-16.768,17

30.510.545,94

30.510.545,94

30.510.545,94

0,00

29.784,51

29.784,51

29.784,51

0,00

1.206.871,15

1.206.871,15

1.206.871,15

0,00

64.781,20

64.781,20

64.781,20

0,00

35,76

35,76

35,76

0,00

3.138,00

3.138,00

3.138,00

0,00

2.004,35

2.004,35

2.004,35

0,00

76.700,00

76.700,00

76.700,00

0,00

198.830,35

62.213,96

5.932.634,68

5.932.634,68

0,00

0,00

-97.000,00

0,00

198.830,35

5.932.634,68
97.000,00
0,00

97.000,00
4.992.274,50

4.992.274,50

136.616,39

825.110,57 4.167.163,93

0,00

25.000,00

25.000,00

615,47

35.000,00

35.000,00

34.636,14

13.000.000,00

13.000.000,00

11.123.726,54

83.170,09

83.170,09

0,00

162,54

162,54

162,54

0,00

114.383,00

114.383,00

97.588,70

-16.794,30

0,00

83.170,09

24.384,53

0,00

0,00
-363,86

128.120,00

-1.748.153,46
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Talousarvion toteutumalaskelman täydentäminen,
nettobudjetoidut talousarviotulot ja -menot
Talousarviotili

Määräraha tai tuloarvio Käytettävissä

Käytetty,
Siirretty
kertynyt tai seuraavalle
peruutettu
vuodelle

Vertailu
talousarvioon

Varainhoito- Edellisiltä
vuodelta
vuosilta
28.40.21

Toimintamenot (S2V)

bruttomenot

131.697.000,00

-bruttotulot

-630.000,00

nettomenot

131.067.000,00

4.890.331,53

135.957.331,53 127.590.897,83

8.366.433,70

0,00
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3.2 TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT
Liite 1: Selvitys suunnitelman mukaisten poistojenperusteista ja niiden muutoksista
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tullilaitoksessa yhden mukaisin periaattein kansallis- ja käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta. Poistosuunnitelmissa ei ollut muutoksia v.2004.
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
Omaisuusryhmä
Kansallisomaisuus

Poisto
Poistoaika
menetelmä
vuotta
ei poistoja

Vuotuinenpoisto%

Jäännös
arvo%

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

tasapoisto

5

20

-

Muut pitkävaikutteiset menot

tasapoisto

5

20

-

Aineeliset hyödykkeet
Rakennukset

tasapoisto

20

5

-

Rakennelmat

tasapoisto

20

5

-

Koneet ja laitteet

tasapoisto

5

20

-

- valvonnan erityisvälineet

tasapoisto

8

12,5

-

Kalusteet

tasapoisto

5

5

-

Muut aineelliset hyödykkeet

tasapoisto

5

5

-

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset
Käyttöomaisuusarvopaperit

ei poistoja

Liite 2: Henkilöstökulut ja luontoisedut sekä lomapalkkavelat
Henkilöstökulut ja luontoisedut

1.1.-31.12.2004

*palkat ja palkkiot 1)
*luontoisedut
*eläkekulut
*muut henkilösivukulut

79.202.590,06

Yhteensä

98.345.837,62

0,00
13.354.725.17
5.788.522,39

1) Palkat ja palkkiot sisältävät palkkioita 448.259,31 euroa ja tulospalkkioita193.878,87 euroa.

Lomapalkkavelat

1.1.2004

31.12.2004

Muutos euroa

* lomapalkkavelka

9.607.270,22

10.379.414.16

772.143,94

* Henkilösivukuluvelka

2.396.533,56

2.581.464.10

184.930,54

12.003.803,78

12.960.878,26

957.074,48

Lomapalkkavelat yhteensä
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Liite 3: Kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten
menojen muutokset
Aineettomat hyödykkeet

Kansallisomaisuus

Aineettomat
oikeudet

Muut pitkävaik. menot

Keskener.
aineettomat

Yhteensä

Hankintameno 1.1.2004
Lisäykset
Vähennykset

0,00
0,00

836.255,02
255.205,66

5.989.158,47 2.277.744,17
2.283.844,25 864.773,05
-633.607,31

9.103.157,66
3.403.822,96
-633.607,31

Hankintameno 31.12.2004

0,00

1.091.460,68

8.273.002,72 2.508.909,91

11.873.373,31

Kertyneet poistot 1.1.2004
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31.12.2004
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2004

0,00

542.486,64

1.925.388,72

0,00

2.467.875,36

143.916,44

1.244.592,97

0,00

1.388.509,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

686.403,08

3.169.981,69

0,00

3.856.384,77

0,00

405.057,60

5.103.021,03 2.508.909,91

8.016.988,54

Aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.2004
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2004
Kertyneet poistot 1.1.2004
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31.12.2004
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2004

Rakennukset Rakennelmat
3.148.725,40
0,00
0,00
3.148.725,40
545.957,03
157.436,25
0,00
703.393,28
2.445.332,12

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset
Hankintameno 1.1.2004
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2004
Kertyneet poistot 1.1.2004
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31.12.2004
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2004

Koneet ja
laitteet

Kalusteet

130.540,58 40.285.368,97
5.565,00 3.448.584,73
0,00
-665.463,12
136.105,58 43.068.490,58
72.000,19 32.241.558,57

Muut ain. hyödykkeet

Keskener.
aineelliset

Yhteensä

4.758.231,17
412.154,88
-41.695,43
5.128.690,62
3.716.399,23

42.027,21
6.020,00

3.897.642,11

410.383,65

6.871,73

0,00
21.241,17
0,00
-664.186,05
77.988,29 35.496.255,80

98,58
-41.611,60
4.085.269,86

0,00
34.790,88

0,00
21.339,75
0,00
-705.797,65
0,00 40.397.698,11

58.117,29

1.043.420,76

13.256,33

780.337,00 11.912.698,28

5.988,10

7.572.234,78

Käyttöom. arvopaperit

Yhteensä

26.816,68
0,00
0,00
26.816,68
0,00

26.816,68
0,00
0,00
26.816,68
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.816,68

26.816,68

48.047,21
27.919,15

217.417,80 48.582.311,13
759.600,00 4.631.924,61
-196.680,80
-903.839,35
780.337,00 52.310.396,39
0,00 36.603.834,17
0,00

4.478.321,84
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Liite 4: Arvonkorotukset

Ei ole.
Liite 5: Myönnetyt varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleet lainat eriteltyinä

Ei ole.
Liite 6: Myönnetyt varainhoitovuoden päättyessävoimassa olleet valtiontakaukset, valtiontakuut ja muut vastuusitoumukset eriteltyinä
Muut vastuusitoumukset
Leasingvastuut
Tulevana tilikautena
maksettavat
31.12.2004
euroa
autot
33.614,88

Myöhemmin
maksettavat
euroa
30.766,70

Sitoumukset
yhteensä
euroa
64.381,58

kopiokoneet

114.345,75

95.668,84

210.014,59

muut koneet

5.341,65

9.437,54

14.779,19

153.302,28

135.873,08

289.175,36

yhteensä

Liite 7: Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muunnettaessa ulkomaanrahan määräiset velat, saamiset ja muut sitoumukset Suomen rahaksi

Valuuttamääräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi käyttämällä Euroopan keskuspankin noteeraamaa vuodenvaihteen valuuttakurssia.
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Liite 8: Hallinnassa olevat eri yhtiöiden osakkeet ja osuudet sekä muut osakkeisiin rinnastettavat arvopaperit

Arvopaperin nimi

1301 Muut osakkeet
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy
Lännen Puhelin Oy
Lännen Puhelin Oy
Vakka-Suomen Puhelin Oy
Vakka-Suomen Puhelin Oy
Vaasan Läänin Puhelin Oy
Jakobstadsnejdens Telefon Ab
Kokkolan Puhelin Oy
Joensuun Puhelin Oy
Kymen Puhelin Oy

Omistus- Myyntioi- Kpl
osuus% keuksien
alaraja%

Markkina- KirjanpitoOsingot
arvo yht. arvo yht. eur yht. eur
eur

1
1
10
1
2
12
7
3
1
11

1301 Muut osakkeet yhteensä
1303 Muut osuudet
Savonlinnan Puhelinyhdistys
Pohjanmaan Puhelinosuuskunta
Puhelinosuuskunta IPY
Mikkelin Puhelinyhdistys
Puhelinosuuskunta KPY
Lovisa telefonandelslag
1303 Muut osuudet yhteensä
Arvopaperit yhteensä

437,29
478,49
4.036,50 1.963,00
454,11
45,00
840,94
225,00
5.247,48
144,00
2.825,55
1.210,95
336,38
80,00
4.070,11
220,00
19.937,80 2.677,00

1
1
2
2
6
4

437,29
420,47
874,58
975,48
2.421,90
1.749,16

24,00
25,00
16,00
60,00
216,00
120,00

6.878,88

461,00

26.816,68 3.138,00
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Liite 9: Hallinnassa oleva kansallisomaisuus, jota ei ole merkitty taseeseen

Tullimuseo
Tullimuseo sijaitsee Suomenlinnan Susisaaressa Polhem-kurtiinissa. Museon kolmessa salissa on
vaihtuvia näyttelyitä, jotka on koottu museon omasta esineistöstä, valokuvasuurennuksista, lainatuista museoesineistä, aikakautta kuvaavista näyttelyesineistä- ja kalusteista. Museoesineitä säilytetään myös tullipiireissä, tullilaboratoriossa sekä Tullihallituksen tiloissa pienimuotoisina
näyttelyinä. Kaikki esineet kuuluvat museon inventaariin.
Tullimuseon kokoelmiin kuuluu mm virkapukuja, toimistokalusteita, mittoja, tynnyreitä, vaakoja, taalereita, leimoja yms. esineitä. Varsinaisen museonäyttelyn lisäksi esineitä säilytetään museon varastossa Karkkilasta.
Museoesineistä on koottu luettelo, johon on merkitty tietoineen noin 1700 tullityössä käytettyä
esinettä. Myös uudemmalta ajalta on taltioitu esim. vanha mikro-tietokone, kirjoitus- ja laskukoneita ja kalusteita.
Liite 10: Selvitys kirjanpidon täydentämisestä tilinpäätöksessä talousarvioasetuksen
42 f § :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla
Tullilaitoksessa verotulot ja loma-ajan palkkamenot on kirjattu varainhoitovuoden kuluessa liikekirjanpidossa talousarviokirjanpidon mukaisesti.
Liite 11:Erittely seuraavaan varainhoitovuoteen siirretyistä määrärahoista

Siirretyt määrärahat
4.02.24.50.66
4.03.24.50.66
4.03.28.40.21
4.04.28.40.21
4.03.28.40.70

UM/Lähialueyhteistyö
UM/Lähialueyhteistyö
Toimintamenot
Toimintamenot
Kaluston hankinta
VEL-kuntoutus ja
4.04.28.80.24
työhyvinvointi
4.03.31.24.21.2 Tiehallinto
Siirretyt määrärahat yhteensä

Alkusaldo
01.01.2004

Kertymä vuoden
aikana

Saldo
31.12.2004

59.830,35
139.000,00
4.890.331,53
0,00
4.992.274,50

59.830,35
2.383,61
4.890.331,53
-8.366.433,70
825.110,57

0,00
136.616,39
0,00
8.366.433,70
4.167.163,93

0,00

-24.384,53

24.384,53

83.170,09
10.164.606,47

83.170,09
-2.529.992,08

0,00
12.694.598,55
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Liite 12: Talousarviossa myönnetyt valtuudet sekä niiden käyttö ja
käytöstä aiheutuvat menot

Valtuudet ja niiden käyttö 2004 (1.000 eur)
selite

Valtuuslaji Määrä Käytetty Jäljellä

28.01.62 EU:n rakennerahastojen valtion
rahoitus-osuus Valtiovarainministeriön osalta
N:o 0455424

EUM

Yhteensä

300

221

79

300

221

79

Valtuuksien käytöstä aiheutuvat menot (1.000 eur)
selite

Aikaisempina
2004 2005 2006 2007
vuosina

Yht.

28.01.62 EU:n rakennerahastojen valtion rahoitus-osuus Valtiovarainministeriön osalta N:o 0455424

0

0

221

0

0

221

Yhteensä

0

0

221

0

0

221
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Liite 13: Tilinpäätöksen täsmäytyslaskelma
Tilinpäätöksen täsmäytyslaskelma 31.12.2004
1. Tuottojäämä

eur
8.960.322.811,14

2. Kirjaukset, jotka ovat mukana tuotto/kulujäämässä
mutta eivät talousarvion ylijäämässä debet+/kredit2.1.Liikekirjanpidon tuotot ja kulut, joita ei kirjata
talousarviokirjanpitoon

4.331.596,39

2.2.Liikekirjanpidon tuotot ja kulut, jotka on kirjattu talousarviokirjanpidon tililuokassa joko talousarvio - tai siirretyn
määrärahan tilille kirjaamista odottavien erien tilille

0,00

2.3.Liikekirjanpidon tuotot, kulut ja tekniset kirjaukset, jotka on
kirjattu talousarviokirjanpidon tililuokassa siirrettyjen määrärahojen tileille

-3.289.592,08

2.4. Liikekirjanpidon tuotot, kulut ja tekniset kirjaukset,
jotka on kirjattu talousarviokirjanpidon tililuokassa
rästien erittelytilille

0,00

2.5.Liikekirjanpidon tuotot ja kulut, jotka on kirjattu talousarviokirjanpidon tililuokassa ulkopuolisen rahoituksen
tilille

0,00

3. Kirjaukset, jotka eivät ole mukana tuotto/
kulujäämässä, mutta ovat mukana talousarvion
ylijäämässä. debet-/kredit +
3.1.Liikekirjanpidon tasetilikirjaukset, jotka on kirjattu talousarviotulona tai -menona

-3.933.179,12

4. Laskelma yhteensä

8.957.431.636,33

5. Talousarvion ylijäämä

8.957.431.636,33

6. Ero

0,00
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Liite 14: Oman pääoman muutokset
Oma pääoma (euroa)

2004

Valtion pääoma 1.1.1998

-29.868.269,86

-29.868.269,86

10.135.211,58

5.756.672,30

8.898.735.239,32

8.224.504.930,25

-8.894.127.781,59

-8.220.126.390,97

14.742.669,31

10.135.211,58

-8.894.127.781,59

-8.220.126.390,97

8.894.127.781,59

8.220.126.390,97

Edellisten tilikausien pääoman muutos 1.1.
Tilinavaussiirto (Tilikauden tuottojäämä)
Tilinavaussiirto (Pääoman siirrot)
Edellisten tilikausien pääoman muutos 31.12.
Pääoman siirrot 1.1.
Tilinavaussiirto
Siirrot valtion yl. maksuliikemenotililtä

2003

418.815.411,43

526.115.785,65

-9.476.965.015,68

-9.495.865.850,00

94.178.069,37

75.623.258,24

0,00

-975,48

-8.963.971.534,88

-8.894.127.781,59

8.898.735.239,32

8.224.504.930,25

-8.898.735.239,32

-8.224.504.930,25

Tilikauden tuottojäämän siirto taseeseen

8.960.322.811,14

8.898.735.239,32

Tilikauden tuottojäämä 31.12.

8.960.322.811,14

8.898.735.239,32

Siirrot valtion yl. maksuliiketulotilille
Siirrot lähetteiden tililtä
Tilivirastojen väliset hallinnon siirrot
Pääoman siirrot 31.12.
Tilikauden tuottojäämä 1.1.
Tilinavaussiirto

Valtion pääoma 31.12. yhteensä

-18.774.324,29

-15.125.600,55

Liite 15: Tuotto- ja kululaskelmaan kirjattava talousarvion ulkopuolinen rahoitus
Ei ole
Liite 16: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Ei ole.
Liite 17:Taseeseen sisältymättömät tiliviraston hallinnoimat rahastoidut varat, säätiöt
ja yhdistykset
Ei ole.
Liite 18: Arviomäärärahojen ylitykset ja niiden perustelut
Ei ole.
Liite 19: Muut oikeiden ja riittävien tietojen vaatimuksen edellyttämät mahdolliset liitteet

Ei ole.
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3.3 TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU
Tullin taseen loppusumma on 35,8 miljoonaa euroa (vuonna 2003 32,6 miljoonaa euroa). Taseen
vastaavaa-summasta hieman yli puolet muodostuu käyttöomaisuudesta. Itse valmistettujen tietojärjestelmien kustannukset on laskettu kuhunkin järjestelmään käytetyn työajan ja kunkin henkilön
palkkauskustannusten kautta. Vaihto- ja rahoitusomaisuuden suurin erä ovat lyhytaikaiset saamiset,
jotka muodostuvat lähinnä EU:lle tilitettävistä varoista; vuodelta 2004 EU:lle kannettavien ns. A- ja
B-tilisaatavien osalta pääkirjanpito on täsmäytetty veroreskontran lukujen mukaiseksi, mutta ns. tullilaskujen selvittelytilin - selvittelytiliä käytetään välitilinä maksujen käsittelyssä, jossa sen kreditpuolelle kirjataan pankkitileille tai kassaan suoritetut maksut ja debet-puolelle verolajien tileille tehtävät tulokirjaukset veroreskontrasta - osalta täsmäytystä ei ole voitu tehdä eikä nähtävästi voitane
ennen kuin Tullissa on otettu käyttöön reaaliaikainen kassajärjestelmä kaikkien Tullin kantamien
verojen ja maksujen käsittelyssä, koska vasta silloin poistuvat täsmäytystä häiritsevät viiveet maksujen siirtymisessä veroreskontraan.
Tilikauden tuottojäämä oli 8.960,3 miljoonaa euroa. Tuotoissa suurin erä 9.049,7 miljoonaa euroa
olivat kannetut verot ja maksut, joissa oli kasvua edellisestä vuodesta 0,7 prosenttia. Suurimpina
muutoksina erityisesti arvonlisäveron (muutos 9,8%, kanto yhteensä 3.177,2 me) ja EU-tullien
(muutos 21,4%, kanto yhteensä 94,8 me) määrät kasvoivat ja alkoholijuomaveron määrä laski
(muutos -21,5%, kanto yhteensä 1.070,8 me). Arvonlisäveron ja EU-tullien määrän kasvua selittää
ulkomaankaupan vahva kasvu ja alkoholijuomaveron määrän laskua selittää alkoholin verotasojen
lasku talvella 2004. Maksullisen toiminnan tuotot olivat noin 5,5 miljoonaa euroa laskun ollessa
7%.
Suurin kuluerä olivat henkilöstökulut noin 99,3 miljoonaa euroa kasvun ollessa 5,9%, jota selittää
lähinnä tulopoliittinen ratkaisu ja lisärekrytoinnit Kaakkois-Suomen ruuhkautuneisiin toimipaikkoihin sekä tietojärjestelmähankkeisiin (2003 2.561 htv, kasvu 2,9%); henkilöstökulut olivat 77,1%
kaikista kuluista. Seuraavaksi suurin kuluerä olivat palvelujen ostot 12,2 miljoonaa euroa, jossa oli
kasvua 4,7% edellisvuodesta, mitä selittää mm. tietojärjestelmien kehittämisessä ja käytössä tarvittavien palvelusten hankinnan kasvu. Vuokrakulut kasvoivat 1,4% ollen 8,7 miljoonaa euroa.
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4. SISÄINEN TARKASTUS JA VALVONTA
Tullilaitoksessa sisäisen valvonnan järjestelmään sisältyy johdon suorittaman valvonnan lisäksi
organisaation muun henkilöstön toimesta toteutettu valvonta sekä erilliseksi toiminnoksi organisoidun sisäisen tarkastuksen suorittama valvonta. Tullilaitoksen johtamis- ja hallinnointijärjestelmän perusrakennetta on kuvattu tarkemmin toimintakertomuksen toimintakatsaus-osiossa.
Sisäistä valvontaa suoritetaan tullilaitoksessa organisaation kaikilla tasoilla. Sisäinen valvonta
on osa toimintaprosesseihin sisään rakennettua toiminnan ja taloudenhoidon valvontaa. Tullihallituksen johto ja aluehallinnon yksiköiden johto vastaavat toiminnasta ja sen riittävästä valvonnasta kukin omalla toimi- ja vastuualueellaan. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta
ja tuloksellisuudesta tehtäväkuvansa ja tehtävälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Valvontaa
ohjataan ja toteutetaan matriisiorganisaation periaatteiden mukaisesti.
Tullilaitoksessa toiminnan arvioinnin ja kehittämisen työkaluksi on valittu Euroopan laatukriteeristö (EFQM). Mallia käytetään mm. itsearviointien viitekehyksenä. Itsearvioinnit antavat arvioitavan yksikön tai toiminnon osalta tietoa sisäisen valvonnan järjestelmän vahvuuksista ja kehittämisalueista. Itsearviointien perusteella laaditaan suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi.
Tullilaitoksessa toimii pääjohtajan alaisuudessa sisäinen tarkastus. Sisäisen tarkastuksen toiminnasta vastaa sisäisen tarkastuksen päällikkö. Toimintakertomusvuoden 2004 aikana sisäisen tarkastuksen vahvuus oli kolme henkilöä, joista yksi oli virkavapaalla. Vuoden 2004 alussa yksikössä aloitti uusi henkilö, jonka tehtäväalueeseen kuuluvat tietohallinto- ja tietojärjestelmäasiat.
Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö uusittiin toimintakertomusvuoden aikana. Ohjesäännön mukaan sisäinen tarkastus tukee organisaatiota tehokkaan johtamis- ja hallintojärjestelmän ylläpidossa arvioimalla järjestelmän vaikuttavuutta, tehokkuutta ja säännösten mukaista toimintaa sekä
edistämällä järjestelmän jatkuvaa parantamista.
Sisäinen tarkastus pyrkii sekä arviointi-ja varmistus- että konsultointitoiminnan avulla edistämään tullilaitoksen toiminnan kehittämistä ja sisäisen valvonnan päämäärien mukaista toimintaa
tullilaitoksessa. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa tullilaitoksen kaikkia yksikköjä ja
toimintoja. Sisäisen tarkastuksen toiminnassa pyritään ottamaan huomioon tullin arvot, IIA:n ja
ISACA:n ammattistandardit ja eettiset säännöt.
Sisäisen tarkastuksen toiminnassa painopistealueena kertomusvuoden aikana on ollut sisäisen
valvonnan järjestelmän kehittäminen ja itsearviointimenettelyjen käytön edistäminen. Esimerkkejä keskeisimmistä painopistealueista ovat käyttövaltuushallinnan arviointi, VM:n ja MMM:n
välisellä sopimuksella tullille delegoitujen sopimustehtävien toteuttamisen arvioinnin loppuunsaattaminen, edicom-hankkeiden hallinnoinnin arvioiminen. Lisäksi yksikkö on antanut lausuntoja ja kannanottoja sekä konsultoinut itsearviointien toteuttamista ja kouluttanut henkilöstöä itsearviointien toteuttamiseen laatupalkintokriteeristöä hyödyntämällä. Yksikön oman toiminnan kehittämisen kannalta keskeistä on ollut tietohallinto- ja tietojärjestelmätarkastuksen käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.
Poikkeamat vuonna 2004
Vuonna 2004 Tulli palautti Euroopan komissiolle takaisin 64.182,03 euroa aikaisemmin saamastaan Edicom-rahoituksesta tilastoprojekteihinsa. Takaisinperinnän syynä oli saadun tuen kohdistaminen myös menoihin, joita tukipäätöksissä ei oltu hyväksytty tuettaviksi.
Itäisessä tullipiirissä ilmeni vuonna 2003 tapaus, jossa epäiltiin väärinkäytöstä Tullin palautettua
passitusvakuuden takaisin 1000 euroa liian suurena. Asiasta ilmoitettiin Tullihallitukselle loppuvuodesta 2004 ja Tullihallitus ilmoitti asiasta eteenpäin Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tapaus on poliisitutkinnassa.

43 (43)
5. ALLEKIRJOITUKSET

Tilinpäätösasiakirja on hyväksytty Helsingissä 31. maaliskuuta 2005

Pääjohtaja

Tapani Erling

Talouspäällikkö

Pekka Pylkkänen

