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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maan ulkomaankau
pan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maan ulkomaankau
pan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta an
nettua lakia muutettavaksi siten, että lisenssi
virastolla olisi oikeus saada tullilaitokselta asia
kirjojen salassapitoa koskevien säännösten estä
mättä sellaisia tuontia ja vientiä koskevia tie-

toja, jotka ovat välttämättömiä ulkomaankau
pan tehokasta valvontaa varten. 

Laki on tarkoitettu saatettavaksi voimaan 
heti sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväk
synyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Lisenssiviraston ,tehtävänä on ,tavaroiden 
tuonnin ja viennin tarkkailun ja raJOittamisen 
täytäntöönpano. Jotta virasto voisi täyttää tä
män tehtävän, tulee sillä olla oikeus saada 
käyttöönsä ulkomaankaupan tuoja- ja viejäkoh
taisia tietoja myös lisenssivapaan tuonnin ja 
viennin osalta. 

Tuonnin osalta tietojensaantioikeus perustuu 
maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun 
turvaamisesta annetun asetuksen ( 162/7 4) , 
jäljempänä UlkTurvA, 2 §:n 1 momenttiin. 
Sen mukaan maahantuojan on, milloin tavara 
saadaan tuoda ilman tuontilisenssiä, laadittava 
tullauksen yhteydessä Iisenssivirastolie menevä 
tuontitarkkailuilmoitus. 

Viennin osalta tietojensaantioikeudesta sää
detään UlkTurvA:n 3 §:n 2 momentissa, jonka 
mukaan vietäessä muita kuin sanotun pykälän 
l momentissa erikseen mainittuja vientilisens
sin alaisia tavaroita, viejän on tehtävä lisenssi
virastolle vientitarkkailuilmoitus. 

Tullihallitus on 1 päivänä huhtikuuta 1980 
ottanut käyttöönsä kehitteillä olevaan ulko-
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maankaupan yhtenäistettyyn tietojärjestelmään 
(UYT) kuuluvan uuden tietojärjestelmän. Täs
sä tiedostossaan tullihallituksella on yrityskoh
taiset tiedot kunkin kuukauden aikana maa
hantuoduista ja maastaviedyistä tuonti- ja vien
tieristä. Lisenssivirasto on hankkinut tullihalli
tuksen johdolla valmisteltavan ulkomaankau
pan yhtenäistetyn tietojärjestelmän tiedonsiir
toon soveltuvan laitteiston ja laatinut muiden 
järjestelmään kuuluvien valmistelujen lisäksi 
ATK-ohjelman, jonka avulla virasto voisi saada 
ulkomaankaupan tuoja- ja viejäkohtaiset tiedot 
tullihallituksen valtion tietokonekeskuksessa 
olevasta tiedostosta. 

Vaikka lisenssivirastolla on UlkTurvA:ssa 
säädetty oikeus saada suoraan tuojalta ja vie
jäitä lisenssivapaata ulkomaankauppaa koskevia 
tietoja, kieltäytyi tullihallitus syksyllä 1980 luo
vuttamasta yrityskohtaisia tietoja. Tullihallitus 
nojautui tällöin muun muassa eräisiin korkeim
man hallinto-oikeuden salassapitokysymyksiä 
koskeviin kannanottoihin ja katsoi, että tietoja 
haluavan viranomaisen oikeus salassa pidettä
viin tietoihin tulisi perustua lain säännökseen. 
Samoin tietoja antavan viranomaisen oikeuden 
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salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen on 
katsottu vaativan laissa olevaa säännöstä. Tä
män vuoksi tullihallitus ei katsonut voivansa 
antaa lisenssivirastolle kaikkia sen tarvitsemia 
tullilain (573/78) 67 §:n mukaan salassa pi
dettäviä tietoja. 

Ulkomaankaupan yrityskohtaisten tietojen 
saaminen ATK:n avulla parantaisi myös lisens
sinhakijoiden oikeusturvaa, sillä tuontilisenssit 
voitaisiin nykyistä paremmin myöntää hakijoi
den aikaisemman tuonnin määrien perusteella. 
Lisenssien tämänhetkisenä jakoperusteena on 
pääsääntöisesti hakijoiden aikaisempi lisensioin
ti. Myös tullitariffeja ja kauppaa koskevan 
yleissopimuksen (GATT) puitteissa tehty so
pimus hallintomenettelyistä tuontilisensioinnis
sa, johon Suomikin on liittynyt, edellyttää ensi
sijaisesti lisenssien jaon perustuvan aikaisem
paan tuontiin. 

2. E h d o t e t u t m u u t o k se t 

Tullihallituksen hallussa olevat maahantuo
tuja ja maastavietyjä tullieriä koskevat tiedot 
soveltuvat sellaisenaan lisenssiviranomaisten 

käyttöön. Jotta tullilaitos voisi luovuttaa tuonti
ja vientieriä koskevia tietoja, olisi tietoja halua
van viranomaisen oikeudesta saada salassapidet
täviä tietoja säädettävä laissa. Nykyisin ei ulko
maankaupan ja taloudellisen kasvun turvaami
sesta annetussa laissa ( 157/7 4), jäljempänä 
UlkTurvL, tai muuallakaan lainsäädännössä ole 
säännöksiä lisenssiviraston oikeudesta saada toi
selta viranomaiselta tietoja salassapidettävistä 
asioista. Sen vuoksi UlkTurvL:iin ehdotetaan 
lisättäväksi uutena 7 a § :nä lisenssiviraston tie
donsaantioikeutta tulliviranomaisilta koskeva 
säännös. 

Ehdotusta valmisteltaessa on kuultu ulko• 
maankauppaviranomaisia. Siitä on niin ikään 
saatu valtiovarainministeriön lausunto. 

3. E s i t y k sen o r g a n i sato r i se t ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esitys ei edellytä organisatorisia erityisjärjes
.. telyjä eikä henkilökunnan lisäämistä lakeja täy

täntöönpanevissa viranomaisissa. Sillä ei myös
kään ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

7 a §. Pykälän 1 momentin mukaan viran
omaisten välistä tietojen vaihtoa helpotettaisiin 
~iten, että lisenssivirastolla olisi oikeus saada 
käyttää sellaisia tullihallituksen tietojärjestel
Jl1ässä olevia tietoja, joita lisenssivirasto tarvit
see suorittaakseen sille säädetyn tehtävän te
hokkaasti, mutta joita tulliviranomaiset eivät 
asiakirjojen salassapitoa koskevien säännösten 
vuoksi voisi muutoin luovuttaa toiselle viran
omaiselle. 

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentin 
nojalla saatua tietoa ei saa käyttää yksityiseksi 
hyödyksi eikä ilmaista sivulliselle. Kiellon rik
kominen ei edellytä hyötymistarkoitusta. Kiel
lon rikkomisesta rangaistaan UlkTurvL:n 8 §:n 

mukaan eräitä valtuuslakeja vastaan tehtyjen 
rikosten rankaisemisesta annetun lain (305/58) 
nojalla. Jos virkamies luvattomasti ilmaisee sa~ 
lassa pidettävän tiedon sovelletaan tekoon myös 
rikoslain 40 luvun 19 a § :n säännöksiä. 

2. V o i m aan t u 1 o 

Laki voi tulla voimaan välittömästi sen jäl~ 
keen kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Ehdotettua 7 a §: ää on tarkoitus soveltaa 
myös tullilaitoksen ennen lain voimaan tuloa 
saamiin tietoihin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus~ 
kunnan hyväksyttäväksi !Seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 

annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun 
turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annettuun lakiin (157 /74) uusi näin kuuluva 
7 a §: 

17 a § 

3 

Tuonnin ja viennin 1tarkkailusta ja rajoitta
misesta vastaavalla viranomaisella on oikeus 
tullilain (57 3/7 8) salassapitosäännösten estä
mättä saada tulliviranomaiselta sellaisia maa
b:antuojia ja maastaviejiä sekä maahantuotuja 
ja maastavietyjä tavaroita koskevia tietoja, joi
ta se valvontatehtävässään tarvitsee. 

Tietoa, joka on hankittu tai muutoin saatu 
tämän pykälän nojalla, ei saa käyttää yksityi
seksi hyödyksi eikä ilmaista sivulliselle. 

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1981 

,Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Kauppa- ja teollisuusministeri Pirkko Työläjärvi 




