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kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain (562/1996) 10 §, sellaisena

kun se on laeissa 891/2000 ja 581/2003,
muutetaan 1 ja 3—6 §, 7 §:n 1 ja 4 momentti ja 8 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 891/2000, 3 § laeissa 891/2000 ja 581/2003, 4 ja

5 § sekä 7 §:n 1 momentti laissa 581/2003 ja 8 § laissa 891/2000, sekä
lisätään lakiin uusi 3 a, 3 b, 4 a, 4 b ja 7 a—7 d § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Kaksikäyttötuotteiden viennin, välityksen,
kauttakuljetuksen ja siirtojen rajoittamiseen
(vientivalvonta) sovelletaan tätä lakia, jollei
muusta laista taikka kaksikäyttötuotteiden
vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua kos-
kevan yhteisön valvontajärjestelmän perusta-
misesta annetusta neuvoston asetuksesta
(EY) N:o 428/2009 (uudelleenlaadittu), jäl-
jempänä neuvoston asetus, tai tiettyihin soti-
laallisiin loppukäyttöihin liittyvän teknisen
avun valvonnasta hyväksytystä neuvoston
yhteisestä toiminnasta (2000/401/YUTP) jäl-
jempänä neuvoston yhteinen toiminta, muuta
johdu.

3 §

Luvanvaraisuus

Neuvoston asetuksen, neuvoston yhteisen
toiminnan tai tämän lain nojalla valvonnan-

alaisen kaksikäyttötuotteen vienti on sallittu
vain Euroopan unionin yleisluvan tai ulkoasi-
ainministeriön myöntämän yksittäis-, koonti-
tai yleisluvan perusteella.

Neuvoston asetuksen liitteessä I lueteltujen
kaksikäyttötuotteiden välityspalvelut ovat lu-
vanvaraisia, jos välittäjä on saanut ulkoasi-
ainministeriöltä ilmoituksen, että välitettävät
tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osit-
tain tarkoitettu johonkin neuvoston asetuksen
4 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun käyt-
töön. Jos välittäjä tietää tai välittäjällä on
syytä epäillä, että neuvoston asetuksen liittee-
seen I kuuluva tuote on kokonaan tai osittain
tarkoitettu johonkin neuvoston asetuksen 4
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön,
välittäjän tulee ilmoittaa asiasta ulkoasiain-
ministeriölle, joka päättää luvanvaraisuu-
desta.

Neuvoston asetuksen liitteessä I lueteltujen
kaksikäyttötuotteiden kauttakuljetus on lu-
vanvaraista, jos kauttakuljettaja on saanut ul-
koasiainministeriöltä ilmoituksen, että kautta-
kuljetettavat tuotteet ovat tai voivat olla ko-
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konaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 ar-
tiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Ulkoasiainministeriön myöntämä lupa tu-
lee esittää tulliviranomaisille myös neuvoston
asetuksen 22 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainit-
tujen siirtojen osalta.

Lisäksi luvanvaraisuudesta säädetään
4 §:ssä.

3 a §

Euroopan unionin yleislupa

Viejän on ilmoitettava ulkoasiainministeri-
ölle Euroopan unionin yleisluvan käyttämi-
sestä 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vien-
titoimituksesta. Samassa yhteydessä viejän
on ilmoitettava ulkoasiainministeriölle ni-
mensä ja osoite, jossa neuvoston asetuksen
20 artiklassa säädetyt asiakirjat ovat tarkas-
tettavissa.

3 b §

Luvan säilyttäminen

Viejän, välittäjän, kauttakuljettajan ja siir-
täjän on säilytettävä lupa viiden vuoden ajan
sen voimassaoloajan päättymisestä ja vaadit-
taessa palautettava se ulkoasiainministeriölle.

4 §

Tuoteluetteloon kuulumattoman tuotteen
viennin, välityksen, kauttakulun ja siirron

luvanvaraisuus

Kun tarkoituksena on viedä, välittää, kaut-
takuljettaa tai siirtää tuotteita, palveluja tai
muita hyödykkeitä, jotka eivät sisälly neu-
voston asetuksen liitteenä olevaan tuoteluet-
teloon, on viennin, välityksen, kauttakulje-
tuksen ja siirron yhteydessä esitettävä lupa,
jos viejä, välittäjä, kauttakuljettaja tai siirtäjä
on saanut ulkoasiainministeriöltä ilmoituksen
siitä, että tuote on tai se voi olla kokonaan tai
osaksi tarkoitettu käyttöön, joka liittyy kemi-
allisten ja biologisten aseiden tai ydinaseiden
kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyt-
töön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemi-
seen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka

tällaisten, asesulkujärjestelyjen alaan kuulu-
vien aseiden maaliinsaattamiseen soveltuvien
ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpi-
toon tai varastointiin.

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 kokonaan
tai osittain tarkoitetut sotilaalliseen loppu-
käyttöön. Sotilaallisella loppukäytöllä tarkoi-
tetaan:

1) sisällyttämistä puolustustarvikkeiden
maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta anne-
tussa laissa (242/1990), jäljempänä maasta-
vientilaki, tarkoitettuihin puolustustarvikkei-
siin;

2) tuotanto-, testaus- tai analysointilaittei-
den ja niiden komponenttien käyttöä 1 koh-
dassa tarkoitettujen puolustustarvikkeiden ke-
hittämiseen, tuotantoon tai ylläpitoon;

3) valmiiksi jalostamattomien tuotteiden
käyttöä 1 kohdassa tarkoitettujen puolustus-
tarvikkeiden tuotantolaitoksessa.

Tuoteluetteloon kuulumattomien kaksi-
käyttötuotteiden vienti on luvanvaraista
myös, jos viejä on saanut ulkoasiainministeri-
öltä ilmoituksen siitä, että kyseiset tuotteet
ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tar-
koitetut käytettäviksi maastavientilaissa tar-
koitettujen sellaisten puolustustarvikkeiden
osina tai komponentteina, jotka on viety Suo-
men alueelta ilman lupaa tai Suomen lainsää-
dännössä säädetyn luvan vastaisesti.

Jos viejä tietää tai hänellä on syytä epäillä,
että tuote on kokonaan tai osaksi tarkoitettu
johonkin 1—3 momentissa mainittuun käyt-
töön, hänen tulee ilmoittaa asiasta ulkoasiain-
ministeriölle, joka päättää luvanvaraisuu-
desta. Jos välittäjä tietää, että tuotteet, joiden
osalta välittäjä tarjoaa välityspalveluja, ovat
kokonaan tai osaksi tarkoitettu johonkin 1
momentissa tarkoitettuun käyttöön, välittäjän

2 226/2011



tulee ilmoittaa asiasta ulkoasiainministeriölle,
joka päättää luvanvaraisuudesta.

4 a §

Luvan myöntämättä jättäminen

Ulkoasiainministeriön lupa voidaan jättää
myöntämättä tapauksissa, joissa:

1) Suomea koskevien kansainvälisten sopi-
musten, sitoumusten ja velvoitteiden noudat-
taminen sitä edellyttää;

2) Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten
tavoitteiden tai Suomen turvallisuusetujen
edistäminen sekä kansainvälisen turvallisuu-
den ylläpitämisen tukeminen sitä edellyttä-
vät;

3) ulkomailta peräisin olevien strategisen
vientivalvonnan piiriin kuuluvien tuotteiden
saannin esteettömyyden varmistaminen tai
niiden saantia koskevien ehtojen noudattami-
nen sitä edellyttää;

4) tavara tai palvelu on tuotu Suomeen
jälleenvientirajoituksin tai -kielloin; taikka

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

4 b §

Ennakkotieto

Ulkoasiainministeriö voi kirjallisesta hake-
muksesta antaa viejälle, välittäjälle, kautta-
kuljettajalle ja siirtäjälle kirjallisen ennakko-
tiedon luvan myöntämisen edellytyksistä. En-
nakkotiedon ratkaisemiseen sovelletaan neu-
voston asetuksen 12 artiklassa säädettyjä kri-
teereitä. Sitova ennakkotieto annetaan määrä-
ajaksi. Ennakkotieto ei kuitenkaan sido
ulkoasiainministeriötä, jos ennakkotiedon an-
tamisen jälkeen olosuhteissa tapahtuu merkit-
tävä muutos.

5 §

Luvan peruuttaminen tai sen ehtojen
muuttaminen

Ulkoasiainministeriöllä on oikeus peruut-
taa lupa tai muuttaa sen ehtoja, jos hakemuk-
sessa on annettu virheellisiä tietoja tai jos
olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen

muuttuneet niin, että Suomen kansainväliset
sitoumukset tai velvoitteet sitä edellyttävät.

6 §

Vientivalvontaneuvottelukunta

Periaatteellisesti merkittävien vientival-
vonta-asioiden valmistelua varten on valtio-
neuvoston asettama vientivalvontaneuvotte-
lukunta.

Neuvottelukunnan tehtävistä, jäsenten
määrästä ja asettamisesta säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.

7 §

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus

Ulkoasiainministeriöllä, tulliviranomai-
sella ja veroviranomaisilla on oikeus salassa-
pitosäännösten estämättä antaa toisilleen vie-
jiä ja vietyjä kaksikäyttötuotteita koskevia
tietoja, joita viranomaiset tarvitsevat valvon-
tatehtävässään. Näitä tietoja voidaan luovut-
taa Euroopan unionin valvontaviranomaisille.
— — — — — — — — — — — — —

Mitä 1—3 momentissa säädetään viejistä,
koskee myös siirtäjiä, välittäjiä ja kauttakul-
jettajia.
— — — — — — — — — — — — —

7 a §

Kauttakuljetettavan tavaran haltuun
ottaminen ja luvan hakeminen

Tullin on otettava kauttakuljetettava kaksi-
käyttötuote haltuunsa, jos tullilla on perustel-
tua syytä epäillä, että kauttakuljetettavat kak-
sikäyttötuotteet ovat tai voivat olla joko ko-
konaan tai osittain tarkoitettu käyttöön, joka
liittyy kemiallisten ja biologisten aseiden tai
ydinaseiden kehittämiseen, tuotantoon, käsit-
telyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, ha-
vaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämi-
seen taikka tällaisten, asesulkujärjestelyjen
alaan kuuluvien aseiden maaliinsaattamiseen
soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotan-
toon, ylläpitoon tai varastointiin.

Tullin on ilmoitettava haltuun ottamisesta
kauttakuljettajalle, jonka on tällöin haettava
lupaa kauttakuljetukselle 90 päivän kuluessa
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ilmoituksesta. Jos kauttakuljetettavalle tava-
ralle ei määräajassa anota lupaa, tulee tullilai-
toksen siirtää asia ulkoasiainministeriön rat-
kaistavaksi.

7 b §

Kauttakuljetuslupaa koskeva päätös

Jos ulkoasiainministeriö myöntää luvan
kauttakuljetukseen tai katsoo, ettei lupa ole
tarpeen, haltuun otettu tavara on palautettava
kauttakuljettajalle.

Jos ulkoasiainministeriö ei myönnä lupaa
kauttakuljetukseen, ministeriön on määrät-
tävä tavara palautettavaksi lähtömaahansa.
Jos kuitenkin on perusteltua syytä epäillä,
että tavaraa käytettäisiin lähtömaassa 7 a §:n
1 momentin mukaiseen tarkoitukseen, ulko-
asiainministeriön on määrättävä tavara tullin
hävitettäväksi. Jos tavara on ominaisuuksil-
taan vaarallista, ulkoasiainministeriö voi sa-
malla määrätä, että hävittämispäätös on pan-
tava muutoksenhausta huolimatta heti täytän-
töön.

Muutoksenhausta ulkoasiainministeriön
päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa
(586/1996).

7 c §

Korvausvastuu hävitetystä kauttakuljetus-
tavarasta

Jos tavara on hävitetty ennen hävittämis-

päätöksen lainvoimaisuutta ja tuomioistuin
muutoksenhaun johdosta on lainvoimaisesti
päättänyt, ettei hävittämiselle ollut edellytyk-
siä, tavaran omistaja tai se, jolla on muuten
tavaraan oikeus, voi hakea tavarasta korvaus-
ta valtiolta.

7 d §

Kauttakuljettajan korvausvastuu

Kauttakuljettaja vastaa kauttakuljetettavan
tavaran säilyttämisestä lupa- ja muutoksenha-
kumenettelyn aikana syntyneistä kustannuk-
sista sekä tavaran palauttamisesta lähtömaa-
hansa tai hävittämisestä aiheutuneista kustan-
nuksista.

8 §

Viennin, välityksen, kauttakulun ja siirtojen
valvonta

Kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä,
kauttakuljetusta ja siirtoja valvoo tullilaitos.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2011.

Tällä lailla kumotaan kaksikäyttötuotteiden
vientivalvonnasta annettu valtioneuvoston
asetus (924/2000).

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille
tulleisiin lupahakemuksiin sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Paula Lehtomäki
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