
EU:n vientivalvonta ja pakotteet 
globaaleilla markkinoilla  

 
Tullin toiminta 
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Suomen Tulli 
• Edistää ulkomaankaupan sujuvuutta, varmistaa 

säännösten noudattamisen ja turvaa osaltaan 
EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan  

• Valvoo Tullin valvottavaksi säädettyjen tuonnin, 
viennin, kauttakuljetuksen ja sisäkaupan 
rajoituksia 

• Torjuu Suomen ja EU:n taloudellisiin etuihin 
kohdistuvia uhkia ja tullirikollisuutta 

• Kantaa oikein ulkomaankauppaan liittyvät tullit, 
verot ja maksut   
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• Kaksikäyttötuotteet 
• Pakotteet 
• Puolustustarvikkeet 
• Ampuma-aseet ja patruunat  
• Vaaralliset esineet (järjestyslaki) 
• Otsonikerrosta heikentävät aineet 
• CITES 
• Jätteet 
• Vaaralliset kemikaalit 
• Turkiseläimet 
• Kissojen ja koirien turkikset 
• Hyljetuotteet 
• Valaat ja arktiset hylkeet 
• Kotimaiset kasvi- ja eläinlajit 
• Raakatimantit 
• Lääkkeet 
• Huumausaineiden lähtöaineet 
• Huumausaineet 
• Kidutusvälineet 
• Räjähteet 
• Ydinaineet 
• Radioaktiiviset aineet 
• Radio-  ja telepäätelaitteet 
• Kulttuuriesineet 
• Viini 

 

• Äänitemateriaali 
• Eläimet ja eläinperäiset elintarvikkeet 
• Ei eläinperäiset elintarvikkeet 
• Kulutustavarat 
• Lelut 
• Kasvit 
• Puutavara 
• Hedelmät, marjat ja vihannekset 
• Lannoitteet 
• Rehut 
• Kasvinsuojeluaineet 
• Siemenet 
• Puinen pakkausmateriaali 
• Metsänviljelyaines 
• Luomu 
• Käteisraha 
• REACH-asetus (Kemikaalit) 
• FLEGT (laittomat hakkuut) 
• LIS (Laiton kalastus) 
• NLF (Tuoteturvallisuus) 
• Väkiviina (yli 80% etanoli) 
• Alkoholi 
• Tupakka 
• Nuuska 
• Tuoteväärennökset 

Tullin valvomat rajoitukset 
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Kaksikäyttötuotteet 
• Tuotteita, myös ohjelmistoja ja teknologiaa, 

joita voidaan käyttää sekä siviili- että 
sotilastarkoituksiin, mukaan lukien tavarat, 
joita voidaan käyttää sekä muihin kuin 
räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä tavoin 
apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden 
valmistamisessa 
– Tuotteet ja ominaisuudet lueteltu EU-

asetuksen 428/2009 liitteessä I 
– Catch-all 
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Kansainväliset pakotteet 
• Mellakantorjuntavälineet, internet- ja puhelinteknologia, 

öljyteollisuuden ja petrokemian tuotteet ja teknologia, 
kulta, jalometallit, timantit, ylellisyystavarat, uudet setelit 
ja kolikot, sotilaalliset ja puolisotilaalliset tarvikkeet, 
merenkulkuteknologia, grafiitti, raakametallit… 

• Alusten polttoainetäydennykset, tekniset ja 
huoltopalvelut… 

• Varainsiirrot luotto- ja rahoituslaitosten välillä, 
investointi-, rahoitus- ja vakuutusrajoitukset, varojen ja 
taloudellisten resurssien jäädyttäminen… 

• Henkilöiden matkustusrajoitukset 
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Korkean teknologian ja pakotteiden 
alaisten tavaroiden vienti 

• Tulli valvoo kaksikäyttötuotteiden vientiä ja 
kauttakuljetusta 

• Tulli valvoo kansainvälisten pakotteiden 
rajoittamien tavaroiden kansainvälistä kauppaa 
– Iran, Syyria 
– Pohjois-Korea, Libya 
– Valko-Venäjä, Myanmar, Norsunluurannikko, 

Somalia, Guinea… 
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Tulli-ilmoittaminen 
• Tuotavasta, vietävästä ja kauttakuljetettavasta 

tavarasta on tehtävä ilmoitukset Tullille 
• AREX-järjestelmään saapumisen ja poistumisen 

ilmoitukset 
– www.tulli.fi/yrityksille/sähköinen asiointi  

• ITU-järjestelmään tuonti-ilmoitukset 
– www.tulli.fi/yrityksille/tuonti 

• ELEX-järjestelmään vienti-ilmoitukset 
– www.tulli.fi/yrityksille/vienti 
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Kaksikäyttötuotteiden vientiluvat 
• Kaksikäyttötuotteet ja niitä koskevat 

vientiluvat on ilmoitettava Tullille 
– www.tulli.fi/yrityksille/vienti/vientirajoituk

set 
• Tulli valvoo ja käsittelee luvat 

– Toistaiseksi paperisina 
• Tulli ei koskaan merkitse lupia jälkikäteen 

tavaran jo poistuttua maasta 



5.3.2013 Jarkko Keskinen, Tulli 9 

Riskianalyysi 
• Tulli arvioi kaksikäyttötuotteisiin ja pakotteisiin 

liittyviä riskejä 
• Riskianalyysin tukena käytetään 

viranomaistietoja ja avoimia lähteitä 
• Riskianalyysi voi olla reaaliaikaista tai 

jälkikäteistä 
• Riskianalyysin perusteella osoitetaan kohteita 

tarkastustoiminnalle 
• Tarkastukset voivat olla esim. tavaraan tai 

asiakirjoihin kohdistuvia 
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Kaksikäyttötuotteisiin liittyvä 
rikostorjunta Tullissa 
• Rikostiedustelutoimenpitein tehdään mm. 

kaksikäyttötuotteisiin liittyvää tiedonhankintaa ja tiedon 
analysointia 

• Viranomaisyhteistyötä tehdään eri 
lainvalvontaviranomaisten sekä 
asiantuntijaviranomaisten kanssa 

• Tulli suorittaa esitutkinnan mm. kaksikäyttötuotteisiin 
liittyvissä tullirikoksiksi luettavissa tapauksissa 

• Esitutkinnan jälkeen asia siirretään syyttäjälle 
syyteharkintaan 

• Jos syyte nostetaan, rikosasia käsitellään 
toimivaltaisessa käräjäoikeudessa 
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AEO, Kolme todistusta 

• AEO-todistuksia on kolmea eri tyyppiä, joihin 
kuhunkin on liitetty tietyt vaatimukset ja edut. 

• AEOC (Customs Simplifications, 
yksinkertaistetut menettelyt)  

• AEOS (Safety and Security, vaarattomuus ja 
turvallisuus)  

• AEOF (Full, yksinkertaistetut menettelyt sekä 
vaarattomuus ja turvallisuus)  
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AEO-toimijalla on 
tullauskäytännöt hallussa 
• AEO-toimijoilta edellytetään, että yrityksellä on oltava 

käytössään asianmukaiset käytännöt ja menettelyt 
tavaroiden tuontiin ja/tai vientiin liittyvien lupien 
hallinnoimiseksi. Näitä ovat mm.: 
– vakiomenettelyt lupien kirjaamiseksi 
– lupien voimassaolon ja rekisteröinnin säännöllinen sisäinen 

valvonta 
– tehtävänjako rekisteröinnin ja sisäisen valvonnan välillä 
– sääntöjenvastaisuuksista ilmoittamisen standardit 
– menettelyt, joilla varmistetaan, että tavaroiden käyttötarkoitus 

vastaa lupaa.  
• Menettelyjen käytännön soveltaminen tarkastetaan 

Tullin toimesta AEO-arvioinnin aikana 
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AEOS-toimijoiden menettelyt 
kattavat myös 
turvallisuusnäkökulman 
• Toimitusketjun turvaamiseksi tähtäävät menettelyt 

voivat olla tai sisältää seuraavia: 
– Vientilupien alaisten tavaroiden erottaminen muista tavaroista 
– Toiminnan lainmukaisuuden tarkastaminen  
– Tuonti- tai vientikiellon tai rajoitusten alaisten tavaroiden 

käsittelyyn liittyviä erityisiä menettelyjä  
– Lupien käsittelyyn liittyviä menettelyjä ja ohjeistuksia 
– Toimenpiteitä mahdollisten kaksikäyttötuotteiden 

tunnistamiseksi ja niiden käsittelyyn liittyviä käytäntöjä 
– Toimenpiteet voivat sisältää mm. henkilökunnan kouluttamista 

AEOC = kaupallisten ja kuljetusTIETOJEN hallinta  
AEOS = luvattoman pääsyn estäminen TAVARAan 
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Tullin rajoituskäsikirja 
• Tuonti- ja vientirajoituksista päivitettyä 

tietoa ja toimintaohjeita 
• Sähköisessä muodossa 
• Tullin www-sivut  

– www.tulli.fi/Suomen Tulli/Julkaisut ja 
esitteet/Käsikirjat/Tullin rajoituskäsikirja 

 



Kiitos mielenkiinnostanne! 
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