
 

 
 

Postiosoite 
PL 176 
00023 Valtioneuvosto  

 Puhelin 
0295 350 000 

Faksi 
09 629 840 

 
 

ULKOMINISTERIÖ 
Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö 
EUR-10       

      
 
      

           

 
 
      
Pohjoismaiden neuvosto 
      
      
      
      

      

 
Viite 
E 6/2019  
 
Asia 
Vastaus Pohjoismaiden neuvoston kirjalliseen kysymykseen tulliasemien aiheuttamista raja-
esteistä Pohjois-Norjassa  
 

Ingalill Olsen on esittänyt kysymyksen Suomen ja Norjan välisen Karigas-
niemen tullin aukioloajoista. Kysymyksessä pyydetään Suomen ja Norjan 
hallituksia tekemään selkoa siitä, mitä toimenpiteitä on tehty, jotta Karigas-
niemen tullin aukioloajat eivät muodosta hidastetta raja-alueen elinkei-
noelämän kuljetuksille Norjasta Suomeen. 
 
Norjan hallitus vastaa seuraavasti:  
 
Norja ja Suomi solmivat 10. joulukuuta 1968 sopimuksen valtioiden väli-
sestä rajatulliyhteistyöstä. (Vuonna 1997 sopimus muutettiin Norjan ja 
EU:n väliseksi.) Sopimuksen mukaan maiden tulliviranomaisilla on velvolli-
suus suorittaa tullitoimenpiteitä kummankin valtion puolesta. Karigasnie-
men tulli on Suomen tulliasema. Ehdotus tullin aukioloaikojen muuttami-
sesta on siksi käsiteltävä yhdessä Suomen kanssa. Tulliviranomaisten 
priorisoinnit ja henkilöstöresurssien käyttö perustuvat pitkälti elinkeinoelä-
män tarpeisiin. Arvioiden perustana käytetään muun muassa säännöllisesti 
tehtäviä liikennemäärien mittauksia. 
 
Pohjois-Norjan tulliviranomaisilla on toimiva yhteistyö suomalaisten kolle-
goidensa kanssa kaikilla yhteiskäytössä olevilla tullitoimipaikoilla. Karigas-
niemen tulliasemalla Norjan tulliviranomaisten osuus työstä on yksi henki-
lötyövuosi, sillä suurimman osan tullityöstä tekevät suomalaiset viranomai-
set. Käytäntö on Norjan ja Suomen tulliviranomaisten välisen yhteistyöso-
pimuksen mukainen. Norjan tulliviranomaiset eivät ole havainneet, että ka-
lakuljetukset joutuisivat odottelemaan palvelua Karigasniemen rajanylitys-
paikalla. Onkin oletettavaa, että kuljetukset mieluummin ajetaan Kivilompo-
lossa kantatien 93 varrella olevan maiden välisen tullitoimipaikan kautta. 
Se on auki ympäri vuorokauden. Norjan tulliviranomaiset eivät myöskään 
ole kokeneet suurta painetta elinkeinoelämän suunnalta laajentaa Karigas-
niemen tullitoimipaikan aukioloa.  
 
Norjan tulliviranomaisten toiveena on tiivis vuoropuhelu elinkeinoelämän 
kanssa. Kalanviennille halutaan löytää joustavia ratkaisuja sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä esimerkiksi tarkistamalla aukioloaikoja elinkeinoelä-
män tarpeiden mukaan. Tulliviranomaisten on arvioitava aukioloaikojaan 
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kokonaisvaltaisesti niin yksittäisen tullitoimipaikan kuin viraston kokonais-
resurssienkin kannalta. Kehitteillä on myös sähköisiä automaatioratkaisuja, 
jotta elinkeinoelämä ei olisi riippuvainen tulliviranomaisten ympärivuoro-
kautisesta fyysisestä läsnäolosta rajanylityspaikoilla.  
 
Suomen hallitus täydentää vastausta Pohjoismaiden neuvoston kirjalliseen 
kysymykseen toteamalla, että Suomen Tulli on pyrkinyt järjestämään Suo-
men ja Norjan välisten tullitoimipaikkojen aukioloajat alueen rajakaupan ja 
elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti. Karigasniemen tulli on auki viikon 
jokaisena päivänä maanantaista sunnuntaihin klo 8.00–21.00. Lisäksi Suo-
men ja Norjan välisellä rajalla toimii Kivilompolon tulli, joka on auki ympäri 
vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. 
 
Tullitoimipaikkojen aukioloaikoja ja niiden kattavuutta sekä elinkeinoelä-
män tarpeita kartoitetaan pohjoisella alueella viikon jaksoissa. Seuranta-
ajat jaksotetaan kattavasti vuoden aikaisiin liikennevaihteluihin. Lisäksi lii-
kennevirtoja seurataan tullin tilastoista. Aukioloaikoja käsitellään vuosittain 
yhteistyössä Norjan ja Suomen tullien välisissä kokouksissa. Kartoitusten 
tuloksista tai yhteistyöpalavereista ei ole noussut esiin tarvetta laajentaa 
aukioloaikoja Karigasniemellä.  
 
Suomen ja Norjan Tullit selvittävät yhteistyössä myös sähköisen tulliselvityk-
sen kehittämistä, jotta liikennöinti raja-alueella olisi entistäkin sujuvampaa. 
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