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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuot-
teiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kak-
sikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettua 
lakia siten, että kauppa- ja teollisuusministe-
riölle säädetyt tehtävät siirretään ulkoasiain-
ministeriölle. Esitys on osa vireillä olevaa 
kauppapoliittisten asioiden uudelleen organi-
sointia. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 ensim-
mäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tar-
koitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä heinäkuuta 2003. Ennen lain voi-
maantuloa vireille tulleet hakemukset siirtyi-
sivät ulkoasiainministeriön käsiteltäviksi. 

————— 
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PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta 
annetussa laissa (562/1996) säädetään kaksi-
käyttötuotteiden viennin ja yhteisötoimitus-
ten rajoittamisesta. Kaksikäyttötuotteella tar-
koitetaan tuotetta, teknologiaa, palvelua ja 
muuta hyödykettä, jota normaalin siviililuon-
toisen käyttönsä tai sovellutuksensa ohella 
voidaan käyttää joukkotuhoaseiden tai niiden 
maaliinsaattamiseen tarkoitettujen ohjusjär-
jestelmien kehittelyyn tai valmistukseen 
taikka jolla voidaan edistää yleistä sotilaallis-
ta toimintakykyä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön vientival-
vontaan liittyvät valtuudet perustuvat voi-
massa olevan kaksikäyttötuotteiden vienti-
valvonnasta annetun lain 3–5, 7 ja 10 §:ään. 
Niiden mukaisesti kauppa- ja teollisuus-
ministeriö vastaa kaksikäyttötuotteisiin liit-
tyvistä luvista ja sillä on oikeus antaa niihin 
liittyviä tarkempia määräyksiä. 

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
edellä mainitut kauppa- ja teollisuusministe-
riön vastuulla olevat tehtävät siirrettäisiin ul-
koasiainministeriön vastuulle. Esityksellä ei 
olisi vaikutuksia niihin vientivalvontaan liit-
tyviin valtuuksiin, jotka kauppa- ja teolli-
suusministeriöllä on ydinenergialain 
(990/1987) nojalla. 

Esitys liittyy laajempaan valtionhallinnossa 
tehtävään organisaatiomuutokseen, jonka ta-
voitteena on kauppa- ja teollisuusministeriön 
ja ulkoasiainministeriön välisen työnjaon tar-
koituksenmukaistaminen ja selkeyttäminen 
sekä resurssien käytön tehostaminen. Muu-
toksessa kauppapoliittiset toiminnat sijoite-
taan yhteen ministeriöön siirtämällä kauppa- 
ja teollisuusministeriön markkinaosaston ul-
komaankaupparyhmä sekä sille kuuluvat teh-
tävät ulkoasiainministeriön kauppapoliittisel-
le osastolle. Käytännössä tämä merkitsee yh-
teensä 16 henkilön siirtymistä kauppa- ja te-
ollisuusministeriöstä ulkoasiainministeriöön. 

Uudistuksen osana kauppa- ja teollisuus-
ministeriön vastuulle kuuluneet kaksikäyttö-
tuotteiden vientivalvontaan liittyvät tehtävät 
siirretään hoidettaviksi ulkoasiainministe-

riössä, jonka vastuulle jo nyt kuuluu osa 
vientivalvontakysymyksistä. 

Tarvittavat muutokset on tarkoitus toteuttaa 
valtion vuoden 2003 ensimmäisen lisätalous-
arvion käsittelyn yhteydessä. 
 
2.  Esityksen vaikutukset  

2.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vai-
kutuksia. Se liittyy valtion lisätalousarvioesi-
tykseen, jossa ehdotetaan 15 henkilön, yh-
teensä 528 000 euron suuruisten palkkaus- ja 
muiden menojen siirtämistä kauppa- ja teolli-
suusministeriön momentilta 32.10.21 ja 
25 000 euron suuruisten yhden henkilön 
palkkausmenojen siirtämistä momentilta 
32.10.24 ulkoasiainministeriön momentille 
24.01.21. Vuonna 2004 siirron kokonaisvai-
kutukset ovat 1 019 000 euroa. Vientival-
vonnan osuus tästä on lisätalousarviossa 
125 147 euroa ja vuonna 2004 263 000 eu-
roa. 
 
2.2. Organisaatio- ja henkilöstövaiku-

tukset 

Vientivalvontaan liittyviä asioita kauppa- 
ja teollisuusministeriön markkinaosastolla 
hoitavat 4 henkilöä siirtyisivät vastaaviin teh-
täviin ulkoasiainministeriön kauppapoliitti-
selle osastolle perustettavaan vientivalvon-
tayksikköön. Uudelleenorganisointi ehdote-
tussa muodossa ei vaatisi uusia henkilö-
resursseja. 

Vientivalvontaneuvottelukunnan kokoon-
panoa, josta on säädetty tarkemmin kaksi-
käyttötuotteiden vientivalvonnasta annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa (924/2000), tul-
laan muuttamaan uudelleenorganisoinnin 
edellyttämällä tavalla. 
 
3.  Asian valmiste lu 

Asia on ollut esillä vientivalvontaneuvotte-
lukunnassa, jossa ovat olleet edustettuina 
kauppa- ja teollisuusministeriö, ulkoasiain-
ministeriö, sisäasiainministeriö, puolustus-
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ministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, 
suojelupoliisi, tullihallitus sekä vientiyritys-
ten edustajana Metalliteollisuuden keskusliit-
to. Neuvottelukunta puoltaa esitystä. 
 
4.  Riippuvuus muista es i tyks istä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 ensim-
mäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tar-
koitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
 
5.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Lain johdosta on tarpeen muuttaa kaksi-
käyttötuotteiden vientivalvonnasta annettua 
valtioneuvoston asetusta, kauppa- ja teolli-
suusministeriöstä annettua valtioneuvoston 
asetusta (313/2000), ulkoasiainministeriöstä 

annettua valtioneuvoston asetusta (257/2000) 
sekä edellä mainittujen ministeriöiden työjär-
jestyksiä. Lisäksi kauppa- ja teollisuusminis-
teriön sekä ulkoasiainministeriön tulee ryhtyä 
ehdotuksen edellyttämiin teknisiin järjeste-
lyihin. 
 
6.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä heinäkuuta 2003. 

Ennen lain voimaantuloa vireille tulleet ha-
kemukset siirrettäisiin ulkoasiainministeriön 
käsiteltäviksi. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 

Laki 

kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain 

(562/1996) 3 §:n 1 momentti, 4 ja 5 §, 7 §:n 1 momentti ja 10 §:n 3 momentti, sellaisina kuin 
niistä ovat 3 §:n 1 momentti, 4 ja 5 § ja 10 §:n 3 momentti laissa 891/2000, seuraavasti: 

 
3 § 

Luvanvaraisuus 

Neuvoston asetuksen tai tämän lain nojalla 
valvonnanalaisen kaksikäyttötuotteen vienti 
ja yhteisötoimitus on sallittu vain Euroopan 
yhteisön tai ulkoasiainministeriön myöntä-
män luvan perusteella. Ulkoasiainministeriön 
lupa voidaan jättää myöntämättä: 

1) jos Suomea koskevien kansainvälisten 
sopimusten, sitoumusten ja velvoitteiden 
noudattaminen sitä edellyttää; 

2) jos Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittis-
ten tavoitteiden tai Suomen turvallisuusetu-
jen edistäminen sekä kansainvälisen turvalli-
suuden ylläpitämisen tukeminen sitä edellyt-
tävät; 

3) jos ulkomailta peräisin olevien strategi-
sen vientivalvonnan piiriin kuuluvien tuottei-
den saannin esteettömyyden varmistaminen 
tai niiden saantia koskevien ehtojen noudat-
taminen sitä edellyttää; 

4) jos tavara tai palvelu on tuotu Suomeen 
jälleenvientirajoituksin tai –kielloin; tai 

5) jos aiottuun lopulliseen käyttöön ja sen 
kiertämisvaaraan liittyvät näkökohdat sitä 
edellyttävät. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Tuoteluetteloon kuulumattoman tuotteen 
viennin ja yhteisötoimituksen luvanvaraisuus  

Aiottaessa viedä Euroopan yhteisön ulko-
puolelle tai toimittaa toiseen Euroopan unio-
nin jäsenvaltioon tuotteita, palveluja tai mui-

ta hyödykkeitä, jotka eivät sisälly tämän lain 
nojalla annettuun tuoteluetteloon, on viennin 
ja yhteisötoimituksen yhteydessä esitettävä 
vientilupa, jos viejä on saanut ulkoasiainmi-
nisteriöltä ilmoituksen siitä, että tuote on tai 
se voi olla kokonaan tai osaksi tarkoitettu 
käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologis-
ten tai ydinaseiden kehittämiseen, tuotan-
toon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varas-
tointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai 
levittämiseen taikka tällaisten, asesulku-
järjestelyjen alaan kuuluvien aseiden maa-
liinsaattamiseen soveltuvien ohjusten kehit-
tämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varas-
tointiin. 

Tuoteluetteloon kuulumattomien kaksi-
käyttötuotteiden vienti on luvanvaraista 
myös, jos ostajamaahan tai määrämaahan 
kohdistuu neuvoston hyväksymällä yhteisellä 
kannalla tai yhteisellä toiminnalla, Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätöksellä 
tai Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuus-
neuvoston sitovalla päätöslauselmalla mää-
rätty aseidenvientikielto ja jos viejä on saanut 
ulkoasiainministeriöltä ilmoituksen siitä, että 
kyseiset tuotteet ovat tai voivat olla koko-
naan tai osittain tarkoitetut sotilaalliseen lop-
pukäyttöön. Sotilaallisella loppukäytöllä tar-
koitetaan: 

1) sisällyttämistä puolustustarvikkeiden 
maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta anne-
tun lain (242/1990) perusteella lueteltuihin 
puolustustarvikkeisiin; 

2) tuotanto-, testaus- tai analysointilaittei-
den ja niiden komponenttien käyttöä edellä 
mainitussa luettelossa olevien puolustustar-
vikkeiden kehittämiseen, tuotantoon tai yllä-
pitoon; 
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3) valmiiksi jalostamattomien tuotteiden 
käyttöä edellä mainitussa luettelossa olevien 
puolustustarvikkeiden tuotantolaitoksessa. 

Tuoteluetteloon kuulumattomien kaksi-
käyttötuotteiden vienti on luvanvaraista 
myös, jos viejä on saanut ulkoasiainministe-
riöltä ilmoituksen siitä, että kyseiset tuotteet 
ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tar-
koitetut käytettäviksi puolustustarvikeluette-
lossa lueteltujen sellaisten puolustustarvik-
keiden osina tai komponentteina, jotka on 
viety Suomen alueelta ilman lupaa tai Suo-
men lainsäädännössä säädetyn luvan vastai-
sesti. 

Jos viejä tietää tai viejällä on syytä epäillä, 
että tuote on kokonaan tai osaksi tarkoitettu 
johonkin 1–3 momentissa mainittuun käyt-
töön, viejän tulee ilmoittaa asiasta ulkoasi-
ainministeriölle, joka päättää luvanvaraisuu-
desta. 
 

5 § 

Luvan peruuttaminen tai sen ehtojen muut-
taminen 

Ulkoasiainministeriöllä on oikeus peruuttaa 
vientilupa tai muuttaa sen ehtoja, jos hake-
muksessa on annettu virheellisiä tietoja tai 
jos olosuhteet ovat luvan myöntämisen jäl-
keen muuttuneet niin, että Suomen kansain-
väliset sitoumukset tai velvoitteet sitä edel-
lyttävät. 

7§ 

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus 

Ulkoasiainministeriöllä, tulliviranomaisella 
ja veroviranomaisilla on oikeus niitä muutoin 
koskevien salassapitosäännösten estämättä 
antaa toisilleen sellaisia viejiä ja vietyjä kak-
sikäyttötuotteita koskevia tietoja, joita viran-
omaiset tarvitsevat valvontatehtävässään. 
Näitä tietoja voidaan luovuttaa Euroopan yh-
teisön valvontaviranomaisille. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ulkoasiainministeriö voi antaa tarkempia 

määräyksiä lupamenettelystä ja lupahake-
mukseen liitettävistä selvityksistä sekä aset-
taa luvan käytölle ehtoja. 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 

hakemukset siirtyvät ulkoasiainministeriön 
käsiteltäviksi. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

————— 

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2003 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Ministeri Paula Lehtomäki 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain 

(562/1996) 3 §:n 1 momentti, 4 ja 5 §, 7 §:n 1 momentti ja 10 §:n 3 momentti, sellaisina kuin 
niistä ovat 3 §:n 1 momentti, 4 ja 5 § ja 10 §:n 3 momentti laissa 891/2000, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Luvanvaraisuus 

Neuvoston asetuksen tai tämän lain nojalla 
valvonnanalaisen kaksikäyttötuotteen vienti 
ja yhteisötoimitus on sallittu vain Euroopan 
yhteisön tai kauppa- ja teollisuusministeriön 
myöntämän luvan perusteella. Kauppa- ja 
teollisuusministeriön lupa voidaan jättää 
myöntämättä: 

1) jos Suomea koskevien kansainvälisten 
sopimusten, sitoumusten ja velvoitteiden 
noudattaminen sitä edellyttää; 

2) jos Suomen ulko- ja turvallisuuspoliit-
tisten tavoitteiden tai Suomen turvallisuus-
etujen edistäminen sekä kansainvälisen tur-
vallisuuden ylläpitämisen tukeminen sitä 
edellyttävät; 

3) jos ulkomailta peräisin olevien strategi-
sen vientivalvonnan piiriin kuuluvien tuot-
teiden saannin esteettömyyden varmistami-
nen tai niiden saantia koskevien ehtojen 
noudattaminen sitä edellyttää; 

3 § 

Luvanvaraisuus 

Neuvoston asetuksen tai tämän lain nojalla 
valvonnanalaisen kaksikäyttötuotteen vienti 
ja yhteisötoimitus on sallittu vain Euroopan 
yhteisön tai ulkoasiainministeriön myöntä-
män luvan perusteella. Ulkoasiainministeri-
ön lupa voidaan jättää myöntämättä: 
 

1) jos Suomea koskevien kansainvälisten 
sopimusten, sitoumusten ja velvoitteiden 
noudattaminen sitä edellyttää; 

2) jos Suomen ulko- ja turvallisuuspoliit-
tisten tavoitteiden tai Suomen turvallisuus-
etujen edistäminen sekä kansainvälisen tur-
vallisuuden ylläpitämisen tukeminen sitä 
edellyttävät; 

3) jos ulkomailta peräisin olevien strategi-
sen vientivalvonnan piiriin kuuluvien tuot-
teiden saannin esteettömyyden varmistami-
nen tai niiden saantia koskevien ehtojen 
noudattaminen sitä edellyttää; 
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4) jos tavara tai palvelu on tuotu Suomeen 
jälleenvientirajoituksin tai –kielloin; tai 

5) jos aiottuun lopulliseen käyttöön ja sen 
kiertämisvaaraan liittyvät näkökohdat sitä 
edellyttävät. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) jos tavara tai palvelu on tuotu Suomeen 
jälleenvientirajoituksin tai –kielloin; tai 

5) jos aiottuun lopulliseen käyttöön ja sen 
kiertämisvaaraan liittyvät näkökohdat sitä 
edellyttävät. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 § 

Tuoteluetteloon kuulumattoman tuotteen 
viennin ja yhteisötoimituksen luvanvarai-

suus 

Aiottaessa viedä Euroopan yhteisön ulko-
puolelle tai toimittaa toiseen Euroopan unio-
nin jäsenvaltioon tuotteita, palveluja tai 
muita hyödykkeitä, jotka eivät sisälly tämän 
lain nojalla annettuun tuoteluetteloon, on 
viennin ja yhteisötoimituksen yhteydessä 
esitettävä vientilupa, jos viejä on saanut 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä ilmoituk-
sen siitä, että tuote on tai se voi olla koko-
naan tai osaksi tarkoitettu käyttöön, joka liit-
tyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden 
kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyt-
töön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemi-
seen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka 
tällaisten, asesulkujärjestelyjen alaan kuulu-
vien aseiden maaliinsaattamiseen soveltuvi-
en ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, yllä-
pitoon tai varastointiin. 

Tuoteluetteloon kuulumattomien kaksi-
käyttötuotteiden vienti on luvanvaraista 
myös, jos ostajamaahan tai määrämaahan 
kohdistuu neuvoston hyväksymällä yhteisel-
lä kannalla tai yhteisellä toiminnalla, Eu-
roopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön 
päätöksellä tai Yhdistyneiden Kansakuntien 
turvallisuusneuvoston sitovalla päätöslau-
selmalla määrätty aseidenvientikielto ja jos 
viejä on saanut kauppa- ja teollisuusministe-
riöltä ilmoituksen siitä, että kyseiset tuotteet 
ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tar-
koitetut sotilaalliseen loppukäyttöön. Soti-
laallisella loppukäytöllä tarkoitetaan: 

1) sisällyttämistä puolustustarvikkeiden 
maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta anne-
tun lain (242/1990) perusteella lueteltuihin 
puolustustarvikkeisiin; 

2) tuotanto-, testaus- tai analysointilaittei-
den ja niiden komponenttien käyttöä edellä 

4 § 

Tuoteluetteloon kuulumattoman tuotteen 
viennin ja yhteisötoimituksen luvanvarai-

suus 

Aiottaessa viedä Euroopan yhteisön ulko-
puolelle tai toimittaa toiseen Euroopan unio-
nin jäsenvaltioon tuotteita, palveluja tai 
muita hyödykkeitä, jotka eivät sisälly tämän 
lain nojalla annettuun tuoteluetteloon, on 
viennin ja yhteisötoimituksen yhteydessä 
esitettävä vientilupa, jos viejä on saanut ul-
koasiainministeriöltä ilmoituksen siitä, että 
tuote on tai se voi olla kokonaan tai osaksi 
tarkoitettu käyttöön, joka liittyy kemiallis-
ten, biologisten tai ydinaseiden kehittämi-
seen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, yl-
läpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tun-
nistamiseen tai levittämiseen taikka tällais-
ten, asesulkujärjestelyjen alaan kuuluvien 
aseiden maaliinsaattamiseen soveltuvien oh-
justen kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon 
tai varastointiin. 

Tuoteluetteloon kuulumattomien kaksi-
käyttötuotteiden vienti on luvanvaraista 
myös, jos ostajamaahan tai määrämaahan 
kohdistuu neuvoston hyväksymällä yhteisel-
lä kannalla tai yhteisellä toiminnalla, Eu-
roopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön 
päätöksellä tai Yhdistyneiden Kansakuntien 
turvallisuusneuvoston sitovalla päätöslau-
selmalla määrätty aseidenvientikielto ja jos 
viejä on saanut ulkoasiainministeriöltä il-
moituksen siitä, että kyseiset tuotteet ovat 
tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoite-
tut sotilaalliseen loppukäyttöön. Sotilaalli-
sella loppukäytöllä tarkoitetaan: 

1) sisällyttämistä puolustustarvikkeiden 
maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta anne-
tun lain (242/1990) perusteella lueteltuihin 
puolustustarvikkeisiin; 

2) tuotanto-, testaus- tai analysointilaittei-
den ja niiden komponenttien käyttöä edellä 
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mainitussa luettelossa olevien puolustustar-
vikkeiden kehittämiseen, tuotantoon tai yl-
läpitoon; 

3) valmiiksi jalostamattomien tuotteiden 
käyttöä edellä mainitussa luettelossa olevien 
puolustustarvikkeiden tuotantolaitoksessa. 

Tuoteluetteloon kuulumattomien kaksi-
käyttötuotteiden vienti on luvanvaraista 
myös, jos viejä on saanut kauppa- ja teolli-
suusministeriöltä ilmoituksen siitä, että ky-
seiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan 
tai osittain tarkoitetut käytettäviksi puolus-
tustarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten 
puolustustarvikkeiden osina tai komponent-
teina, jotka on viety Suomen alueelta ilman 
lupaa tai Suomen lainsäädännössä säädetyn 
luvan vastaisesti. 

Jos viejä tietää tai viejällä on syytä epäillä, 
että tuote on kokonaan tai osaksi tarkoitettu 
johonkin 1–3 momentissa mainittuun käyt-
töön, viejän tulee ilmoittaa asiasta kauppa- 
ja teollisuusministeriölle, joka päättää lu-
vanvaraisuudesta. 

mainitussa luettelossa olevien puolustustar-
vikkeiden kehittämiseen, tuotantoon tai yl-
läpitoon; 

3) valmiiksi jalostamattomien tuotteiden 
käyttöä edellä mainitussa luettelossa olevien 
puolustustarvikkeiden tuotantolaitoksessa. 

Tuoteluetteloon kuulumattomien kaksi-
käyttötuotteiden vienti on luvanvaraista 
myös, jos viejä on saanut ulkoasiainministe-
riöltä ilmoituksen siitä, että kyseiset tuotteet 
ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tar-
koitetut käytettäviksi puolustustarvikeluette-
lossa lueteltujen sellaisten puolustustarvik-
keiden osina tai komponentteina, jotka on 
viety Suomen alueelta ilman lupaa tai Suo-
men lainsäädännössä säädetyn luvan vastai-
sesti. 

Jos viejä tietää tai viejällä on syytä epäillä, 
että tuote on kokonaan tai osaksi tarkoitettu 
johonkin 1–3 momentissa mainittuun käyt-
töön, viejän tulee ilmoittaa asiasta ulkoasi-
ainministeriölle, joka päättää luvanvarai-
suudesta. 

 
5 § 

Luvan peruuttaminen tai sen ehtojen muut-
taminen 

Kauppa- ja teollisuusministeriöllä on oi-
keus peruuttaa vientilupa tai muuttaa sen eh-
toja, jos hakemuksessa on annettu virheelli-
siä tietoja tai jos olosuhteet ovat luvan 
myöntämisen jälkeen muuttuneet niin, että 
Suomen kansainväliset sitoumukset tai vel-
voitteet sitä edellyttävät. 

5 § 

Luvan peruuttaminen tai sen ehtojen muut-
taminen 

Ulkoasiainministeriöllä on oikeus peruut-
taa vientilupa tai muuttaa sen ehtoja, jos ha-
kemuksessa on annettu virheellisiä tietoja tai 
jos olosuhteet ovat luvan myöntämisen jäl-
keen muuttuneet niin, että Suomen kansain-
väliset sitoumukset tai velvoitteet sitä edel-
lyttävät. 

 
7 § 

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus 

Kauppa- ja teollisuusministeriöllä, tullivi-
ranomaisella ja veroviranomaisilla on oike-
us niitä muutoin koskevien salassapitosään-
nösten estämättä antaa toisilleen sellaisia 
viejiä ja vietyjä kaksikäyttötuotteita koske-
via tietoja, joita viranomaiset tarvitsevat 
valvontatehtävässään. Näitä tietoja voidaan 
luovuttaa Euroopan yhteisön valvontaviran-
omaisille. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7§ 

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus 

Ulkoasiainministeriöllä, tulliviranomaisel-
la ja veroviranomaisilla on oikeus niitä 
muutoin koskevien salassapitosäännösten 
estämättä antaa toisilleen sellaisia viejiä ja 
vietyjä kaksikäyttötuotteita koskevia tietoja, 
joita viranomaiset tarvitsevat valvontatehtä-
vässään. Näitä tietoja voidaan luovuttaa Eu-
roopan yhteisön valvontaviranomaisille. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
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10 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa 

tarkempia määräyksiä lupamenettelystä ja 
lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä 
sekä asettaa luvan käytölle ehtoja. 

10 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ulkoasiainministeriö voi antaa tarkempia 

määräyksiä lupamenettelystä ja lupahake-
mukseen liitettävistä selvityksistä sekä aset-
taa luvan käytölle ehtoja. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-

vat hakemukset siirtyvät ulkoasiainministe-
riön käsiteltäviksi. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

——— 
 

 


