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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maan ulkomaankaupan 
ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maan 
ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun tur
vaamisesta annetun lain 3 a §:ää siten, että 
vientivalvonnan alaisten tuotteiden kauttakul
jetus säädetään luvanvaraiseksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kas
vun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n (506/92) 
nojalla säännellään COCOM-järjestelyn piiriin 
kuuluvien kaksoiskäyttötuotteiden vientival
vontaa. COCOMin (Coordinating Committee 
on Multilateral Export Controls; monenvälinen 
vientivalvonnan koordinointikomitea) tarkoi~ 
tuksena on estää sotilaalliseen käyttöön sovel
tuvan huipputeknologian kulkeutuminen CO
COM-maiden kannalta ei-toivottaviin maihin. 
COCOMin jäsenmaita ovat Pohjois-Atlantin 
liiton jäsenmaat (NATO-maat) Islantia lukuun 
ottamatta sekä Australia ja Japani. 

Suomi ei ole COCOMin jäsen, mutta muiden 
puolueettomien maiden tavoin COCOMin aset
tamat rajoitukset on pyritty ottamaan huo
mioon kansallisessa lainsäädännössä. Tämän 
vuoksi lisättiin maan ulkomaankaupan ja ta
loudellisen kasvun turvaamisesta annettuun la
kiin vuonna 1991 säännös, jonka tarkoituksena 
on ollut turvata kotimaisen korkean teknolo
gian teollisuuden toimintaedellytykset. Suomes
sa valmisteluissa korkean teknologian tuotteis-

331540Y 

sa on usein COCOM-maista tuotuja tai näistä 
maista saadun tietotaidon perusteella valmistet
tuja komponentteja. Tällaisten komponenttien 
ja laitteiden sekä niihin liittyvien palvelujen 
saaminen Suomeen edellyttää, että tuotteen 
viejämaa voi vakuuttautua siitä, ettei tuote tai 
siihen liittyvä palvelu päädy vientirajoitusten 
kohteena olevaan maahan. Suomi onkin tähän 
mennessä saanut COCOM-maiden osalta par
haan mahdollisen kohtelun. 

Voimassa oleva lainsäädäntö ei anna viran
omaisille mahdollisuutta valvoa COCOMin 
niin kutsutun teollisuuslistan piiriin kuuluvien 
tavaroiden ja palvelujen kauttakuljetusta. Ny
kyisen lainsäädännön puitteissa on näin ollen 
mahdollista, että kaksoiskäyttötuotteita kul
keutuu Suomen kautta COCOM-maiden kan
nalta ei-toivottaviin maihin. Jotta tämänkaltai
nen toiminta voitaisiin estää, tulisi viranomai
sille säätää mahdollisuus kaksoiskäyttötuottei
den kauttakuljetuksen valvontaan. 

Kauttakuljetuksen säätämistä luvanvaraisek
si puoltavat myös valmisteilla olevat hallinnol
liset muutokset. Kaksoiskäyttötuotteiden vien
tivalvonnan hallinnoinnista vastaavat nykyisin 
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kauppa- ja teollisuusministeriön lisäksi ulko
asiainministeriö ja puolustusministeriö. Nykyis
tä järjestelyä on tarkoitus selkeyttää ja yksin
kertaistaa siten, että kemiallisten ja biologisten 
tuotteiden vientivalvontajärjestelyn (AG; Aust
ralia Group) piiriin kuuluvien tuotteiden ja 
ohjusteknologian valvontajärjestelyn (MTCR; 
Missile Technology Control Regime) piiriin 
kuuluvien kaksoiskäyttötuotteiden vientival
vonnan hallinnointi siirretään puolustusminis
teriöstä kauppa- ja teollisuusministeriöön. Puo
lustusministeriöön jäisi varsinaisten puolustus
tarvikkeiden vientivalvonnan lupahallinto. Uu
distus on tarkoitus toteuttaa vuoden 1994 
alkupuolella. 

Suomi on vuonna 1991 liittynyt jäseneksi 
molempiin edellä mainittuihin järjestelyihin. 
MTCR- ja AG-järjestelyn jäsenmaita ovat Eu
roopan unionin ja Euroopan vapaakauppalii
ton jäsenmaat (EU- ja EFTA-maat) Islantia 
lukuun ottamatta sekä Australia, Japani, Ka
nada, Uusi Seelanti ja Yhdysvallat. Sekä AG
että MTCR-järjestelyssä edellytetään, että jä
senmaat valvovat myös järjestelyn piiriin kuu
luvien tuotteiden kauttakuljetusta. Suomessa 
tästä on säädetty puolustustarvikkeiden maas
taviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 
(242/90) 2 §:ssä. Vientivalvonnan hallinnollisen 
muutoksen myötä kaikkien AG-järjestelyn pii
riin kuuluvien tuotteiden ja MTCR-järjestelyn 
piiriin kuuluvien kaksoiskäyttötuotteiden vien
tivalvonta perustuisi maan ulkomaankaupan ja 
taloudellisen kasvun turvaamisesta annettuun 
lakiin. Niiden kauttakuljetuksen valvonta ei 
vastaisuudessa olisi mahdollista ilman nyt eh
dotettua lainmuutosta. 

Edellä olevan vuoksi ehdotetaan, että maan 
ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun tur
vaamisesta annetun lain 3 a §:ää muutetaan 
siten, että säännös mahdollistaa kaksoiskäyttö
tuotteiden kauttakuljetuksen vientivalvonnan. 

Lainmuutoksella laajennettaisiin COCOMin 
piiriin kuuluvien tuotteiden osalta niitä perus
teita, joiden nojalla ulkomaankauppaa voidaan 
rajoittaa. 

2. Kansainvälinen vertailu 

Kaksoiskäyttötuotteiden kauttakuljetus on 
säädetty luvanvaraiseksi pääosin kaikissa 
MTCR- ja AG-järjestelyihin kuuluvissa maissa. 

Euroopan unionissa ei toistaistaiseksi ole 
yhtenäistä vientivalvontajärjestelmää. Tätä 

koskevan lainsäädännön valmistelu on kuiten
kin edennyt jo pitkälle ja tarkoituksena on, että 
myös kauttakuljetus tulee luvanvaraiseksi. 

3. Esityksen vaikutukset 

Lainmuutos mahdollistaa kaksoiskäyttötuot
teiden lupahallinnon keskittämisen kauppa- ja 
teollisuusministeriöön. Tämä lisäisi jonkin ver
ran vientilisensiointiin tarvittavaa työmäärää. 
Lisääntyvät tehtävät voidaan kuitenkin hoitaa 
nykyisiä henkilöstövoimavaroja uudelleenkoh
dentamalla. 

Esityksellä ei ole huomattavia taloudellisia 
vaikutuksia. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä kauppa- ja 
teollisuusministeriössä. Valmistelun yhteydessä 
on kuultu vientivalvontaneuvottelukuntaa, jos
sa ovat edustettuina ulkoasiainministeriö, 
kauppa- ja teollisuusministeriö, sisäasiainminis
teriö, puolustusministeriö, tullihallitus, suojelu
poliisi ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskus
liitto. 

Vientivalvonnan lupahallinnon keskittämistä 
esityksessä mainitulla tavalla on esittänyt vuon
na 1992 loppuraporttinsa ulkoasiainministeriöl
le luovuttanut vientivalvontatyöryhmä. Työ
ryhmässä ovat olleet edustettuina edellä maini
tut viranomaistahot. Loppuraportista saaduissa 
lausunnoissa on puollettu työryhmän esitystä. 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty 
ja vahvistettu. 

6. Säätämisjärjestys 

Kauttakulun valvonnan sisällyttäminen 
maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun 
turvaamisesta annettuun lakiin laajentaa jonkin 
verran valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä sääde
tyssä järjetyksessä annetun lain soveltamisalaa. 
Kyseessä on kuitenkin vain vähäinen täydennys 
lakiin, eikä kauttakulun sisällyttäminen valvon
nan piiriin ole ristiriidassa lain yleisen tarkoi-
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tuksen kanssa. Eduskunnan perustuslakivalio
kunta on muun muassa vuoden 1985 valtiopäi
villä antamassaan lausunnossa (PeVL 1411985 
vp) todennut, että edelläkuvatunlaisissa tilan
teissa lainmuutosta ei tarvitse käsitellä valtio
päiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyssä järjestyk
sessä. 

Edellä olevan vuoksi ehdotetaan, että lakieh-
dotus käsiteltäisiin valtiopäiväjärjestyksen 
66 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 

1974 annetun lain (157/74) 3 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä kesäkuuta 1992 
annetussa laissa (506/92), seuraavasti: 

3 a § 
Asetuksella voidaan tavaroiden tai niiden 

valmistuksessa ja käytössä tarvittavien palvelu
jen vientiä samoin kuin niiden kuljetusta Suo
men alueen kautta kolmanteen maahan (kaut
takuljetus) rajoittaa: 

1) ulkomailta peräisin olevien tavaroiden, 
palvelujen ja teollisuuden toiminnalle välttä-

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1994 

mättömien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden 
saatavuuden varmistamiseksi; tai 

2) kun tavara tai palvelu on tuotu Suomeen 
jälleenvientirajoituksin tai -kielloin. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pertti Salolainen 
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Liite 

Laki 
maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 

1974 annetun lain (157/74) 3 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin ne se on 12 päivänä kesäkuuta 1992 
annetussa laissa (506/92), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 a § 
Asetuksella voidaan tavaroiden tai niiden 

valmistuksessa ja käytössä tarvittavien palvelu
Asetuksella voidaan tavaroiden tai niiden 

valmistuksessa ja käytössä tarvittavien palvelu
jen vientiä samoin kuin niiden kuljetusta Suomen 
alueen kautta kolmanteen maahan (kauttakulje
tus) rajoittaa: 

jen vientiä rajoittaa: 

1) ulkomailta peräisin olevien tavaroiden, 
palvelujen ja teollisuuden toiminnalle välttä
mättömien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden 
saatavuuden varmistamiseksi; tai 

2) kun tavara tai palvelu on tuotu Suomeen 
jälleenvienrajoituksin tai -kielloin. 

1) ulkomailta peräisin olevien tavaroiden, 
palvelujen ja teollisuuden toiminnalle välttä
mättömien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden 
saatavuuden varmistamiseksi; tai 

2) kun tavara tai palvelu on tuotu Suomeen 
jälleenvientirajoituksin tai -kielloin. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 


