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Kuvio 1. Tullirikostorjunnan vaikuttavuus 2012-2016 

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ennätyskorkea –  
lähes 225 miljoonaa euroa 

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli noin 225 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vaikuttavuus oli 
yhteensä 15,94 miljoonaa euroa.  

Suurin osa vaikuttavuuden kasvusta on takavarikoimatta jääneen tavaran arvon kasvua.  
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Kuvio 2. Tullin tietoon tulleet rikokset 2003-2016 

 

Kuvio 3. Huumausainerikokset 2012-2016 
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Rikosten määrä korkealla tasolla – internet merkittävässä asemassa 

Tullin tietoon tuli vuonna 2016 yhteensä 9 581 rikosta (2015: 9 656). 

Tulli paljasti vuonna 2016 yhteensä 3 187 huumausainerikosta (2015: 2 312). Myös törkeiden huumausainerikosten 
määrä nousi – 2016 Tulli tutki 254:ää törkeätä huumausainerikosta.  (2015:199) 

Epäiltyinä törkeissä huumausainerikoksissa oli 325 henkilöä. Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus törkeissä tapauksissa oli 
noin 40 prosenttia.  

Perusmuotoiset huumausainerikokset ovat valtaosaltaan paljastuneet postiliikenteen valvonnassa, mikä kertoo siitä, 
että verkosta tilataan huumausaineita yhä enemmän.  

Huumausaineet salakuljetaan Suomeen pääosin Baltiasta ja läntisestä Euroopasta. Suomi on huumausaineiden 
kauttakuljetusmaa; Suomen kautta salakuljetetaan huumausaineita sekä Venäjälle että myös Länsi-Euroopan alueelle ja 
Pohjoismaista erityisesti Norjaan. 

 

 

Kuvio 4. Takavarikoidut huumeet Tullin tutkimissa jutuissa 2012-2016 

Kuivatun khatin suosio pienensi Tullin huumetakavarikkomäärää 

Vuonna 2016 huumausaineita takavarikoitiin 1 036 kiloa, mikä on vähemmän kuin edellisvuoden kilomäärä 1 277. 
Lasku selittyy suurilta osin takavarikoidun khatin määrän laskulla vuoden 2015 noin tuhannesta kilosta 800 kiloon. 
Pääosin Suomeen tuodaan kuivattua khatia, minkä perusteella khatin käytön ei kuitenkaan oleteta vähentyneen, sillä 
on arvioitu, että 100 grammaa kuivattua khatia sisältää katinonia yhtä paljon kuin 200 grammaa tuoretta khatia. 
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Kuvio 5. Dopingrikokset 2012-2016 

 

Kuvio 6. Takavarikoidut dopingaineet 2012-2016 

Dopingjauheet uutena trendinä 

Dopingrikoksia kirjattiin Tullissa vuonna 2016 yhteensä 244, joka on 99 rikosta vähemmän kuin edellisenä vuonna 
(343).  Törkeiden dopingrikosten osuus lisääntyi vain muutamalla rikoksella ja lievien dopingrikosten määrä oli 
täsmälleen sama vuosina 2015 - 2016. Oleellinen muutos tapahtui perusmuotoisten dopingrikosten osalta, joiden 
määrä väheni lähes 70 prosentilla. 
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Takavarikoitujen dopingaineiden määrä väheni niin ikään huomattavasti edellisestä vuodesta: muutos oli 82 254 
tablettia/ampullia eli vähennystä 74 %. Uutena trendinä ovat dopingjauheet, joita on tullut useampia eriä.  

Yhteensä dopingaineita sisältäviä nesteitä takavarikoitiin 6 035 ml eli kuutisen litraa ja jauheita 2 135 grammaa sekä 
lisäksi kuiva-aineampullijauheita 6 727 mg (mm kasvuhormoni). Jauhemaista testosteronia takavarikoitiin muutaman 
tapauksen yhteydessä yhteensä 1 702,5 grammaa, joista eräässä tapauksessa määrä oli yli 400 grammaa. Jauheesta 
valmistetaan sitten kerta-annoksia lähinnä injektoitavaksi ja joskus myös tablettikoneella tableteiksi. 

 

Kuvio 7. Lääkerikokset 2012-2016 

 

Kuvio 8. Takavarikoidut lääkkeet 2012-2016 
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Lääkkeitä takavarikoitiin edellisvuotta vähemmän 

Lääkkeitä Tulli takavarikoi vuonna 2016 noin 225 500 tablettia sekä lisäksi noin 60 litraa/kiloa. 

Lääkerikosten määrä oli kuitenkin edellisvuotta suurempi. 

 

Kuvio 9. Tullin haltuun rikosasioissa otetut savukkeet 2012-2016 

 

Kuvio 10. Takavarikoitu nuuska 2010-2016 
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Nuuskaa takavarikoitiin ennätyksellisen paljon 

Savukkeita otettiin vuonna 2016 tullin haltuun 4 288 555 kpl. Määrä oli noin 900 000 kpl enemmän kuin vuonna 
2015. Yhdessä vuonna 2016 paljastuneessa savukkeiden salakuljetuksen liittyvässä tapauksessa löytyi Vietnamista 
Helsingin Vuosaareen saapuneesta kontista yhteensä 800 000 kpl savukkeita. Toisessa tapauksessa havaittiin 
läpivalaisulla Venäjältä Nuijamaalle saapuneesta tyhjän kylmäkuljetuskontin kattorakenteisiin kätkettynä 498 540 kpl 
savukkeita 

Tulli takavarikoi edellisvuoteen verrattuna melkein kolminkertaisen määrän nuuskaa – yhteensä 3 442 kiloa.  

Nuuskan salakuljetustapauksia sekä jälleenmyyntiä paljastui ennätyksellisen paljon. Nuuskan myyntiä tapahtuu 
Suomessa verkon kauppapaikkojen kautta, postiennakolla sekä liiketoiminnan yhteydessä. 

 

Kuvio 11. Takavarikoitu alkoholi 2012-2016 

Alkoholia takavarikoitu vähän 

Tulli takavarikoi vuonna 2016 alkoholia ainoastaan 457 litraa, pääosin itärajan matkustajaliikenteestä.  

Kuitenkin alkoholin matkustajatuonnin haltuunottoja oli yhteensä 8 988 litraa ja matkustajatuonnin yhteydessä 
otettiin veroharkintaan yhteensä noin 92 000 litraa alkoholia. 
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Kuvio 12. Ampuma-aserikokset 2012-2016 

Ampuma-aserikosten määrä kolminkertaistui 

Kaikkia ampuma-aserikoksia todettiin vuonna 2016 yhteensä 163 tapausta, joista oli lieviä 129 tapausta ja 
rikkomuksia yksi tapaus. Rikosnimikkeellä ampuma-aserikos todettiin 28 tapausta ja törkeitä ampuma-aserikoksia 
todettiin viisi tapausta. Lievien ampuma-aserikoksien määrä on noussut verrattuna aikaisempiin vuosiin. 

Internetin merkitys on myös ampuma-aserikoksissa suuri. Aseiden osia ja deaktivoituja aseita tilataan ulkomailta 
Suomeen mm. asekeräilijöille, mutta usein niitä ei ole deaktivoitu riittävästi.

 

Kuvio 13. Veropetokset 2012-2016 
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Kuvio 14. Talousrikostorjunnan vaikuttavuus 2012-2016 

Veropetokset kasvussa – samoin talousrikostorjunnan vaikuttavuus 

Veropetosrikoksia kirjattiin vuonna 2016 yhteensä 914 kappaletta (2015:856). Myös Tullin paljastamien törkeiden 
veropetosten määrä oli kasvussa. Niitä kirjattiin vuonna 2016 yhteensä 109 kappaletta. Vastaavalla tarkastelujaksolla 
vuonna 2015 luku oli yhteensä 69 kappaletta. Tullin tutkimat talousrikoksiksi luokitellut törkeät veropetosjutut ovat 
olleet pääasiassa nuuskan, savukkeiden ja alkoholin laitonta maahantuontia. Talousrikoksiksi luokitellut jutut ovat 
liittyneet auto-, jäte-, valmiste-, ja arvonlisäveroihin sekä tullivarastointiin. Viime vuoden joulukuun loppuun 
mennessä törkeiden veropetosten tutkinta-aika oli 403 vuorokautta (2015: 269 vuorokautta). 

Talousrikostorjunnan vaikuttavuusmittareista tutkittujen juttujen aiheuttamat vahingot olivat noin 13,7 miljoonaa 
euroa, mikä on lähes 6,5 milj. euroa enemmän edellisvuoteen verrattuna. 

Tullin yritystarkastuksen panostus talousrikostorjunnan näkökulmasta 

Tullin yritystarkastuksen tehtävänä on varmistaa tulli- ja verotusasioinnin fiskaalinen oikeellisuus ja yhdenmukaisuus, 
edistää ja turvata ulkomaankaupan sujuvuutta ja suojata yhteiskuntaa mm. harmaan talouden toimintaedellytyksiä 
heikentämällä. Suunnitelman painopiste oli tuonnin, varastoinnin, valmisteverotuksen ja autoverotuksen 
tarkastamisessa. Yritystarkastuksen suunniteltu kokonaistavoite vuodelle 2016 oli 415 tarkastusta. Vuoden loppuun 
mennessä tarkastuksia toteutui 442. 
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Tullin yritystarkastusten fiskaalinen tulos oli ehdotettujen jälkikantojen osalta yhteensä yli 60,7 miljoonaa euroa.  
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