
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN

SOPIMUS SARJA
Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2012

(Suomen säädöskokoelman n:o 1465/2011)

L a k i

12/2012

jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden
hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-

maansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sopimuksen voimaansaattaminen

Jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin,
tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden
hävittämisestä Oslossa 18 päivänä syyskuuta
1997 tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voi-
massa sellaisina kuin Suomi on niihin sitou-
tunut.

2 §

Viranomaiset

Yleissopimuksen päävastuullinen täytän-
töönpanoviranomainen on Suomessa ulkoasi-
ainministeriö.

3 §

Tietojen luovuttaminen

Suomen viranomainen voi salassapitosään-
nösten estämättä luovuttaa 1 §:ssä tarkoitetun
yleissopimuksen velvoitteiden toteuttami-

seksi tarpeellisia asiakirjoja ja tietoja kysei-
sen sopimuksen 6—8 artiklan mukaisesti.

4 §

Selvitysmenettely

Yleissopimuksen 8 artiklan mukaisen sel-
vitysmenettelyn toteuttamiseksi ulkoasiain-
ministeriön edustajalla ja yleissopimuksen 8
artiklan 14 kappaleessa tarkoitetulla selvitys-
valtuuskunnalla on oikeus yleissopimuksen
mukaisesti:

1) päästä sellaiselle Suomen valvonnassa
olevalle alueelle tai valvonnassa olevaan lai-
tokseen, joka yleissopimuksen 8 artiklan 14
kappaleen mukaisesti voi olla selvityksen
kohteena; ja

2) tuoda selvitettävään kohteeseen mitta-
uslaitteita tai muita teknisiä laitteita, jotka
ovat tarpeen tietojen hankkimiseen tai rekis-
teröimiseen, sekä käyttää siellä olevia tällai-
sia laitteita.

Ennen selvityksen toimittamista selvityk-
sen kohteena olevalle toiminnanharjoittajalle
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos se
on mahdollista vaarantamatta selvityksen ta-
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voitteita tai rikkomatta yleissopimuksen mu-
kaisia selvitysvelvoitteita.

Selvitystä ei saa kuitenkaan kohdistaa py-
syväisluonteiseen asumiseen tarkoitettuihin
tiloihin.

5 §

Virka-apu

Viranomaisen on annettava ulkoasiainmi-
nisteriölle tämän lain noudattamiseksi ja täy-
täntöön panemiseksi sellaista tarpeellista

virka-apua, jonka antamiseen asianomainen
viranomainen on toimivaltainen. Virka-avun
pyytämisestä päättää ulkoasiainministeriö.

6 §

Voimaantulo

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-
vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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