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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kan-
sainvälisten velvoitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien voi-
maantulosäännösten  muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Eräiden kansainvälisten velvoitteiden lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamista koskevien lakien voimaan-
tulosäännökset ehdotetaan maaliskuun alussa 
2012 voimaantulleen perustuslain tarkistuk-
sen takia muutettaviksi siten, että lait tulisi-
vat voimaan tasavallan presidentin asetuksel-
la säädettävän ajankohdan asemesta valtio-
neuvoston asetuksella säädettävänä ajankoh-

tana. Samassa yhteydessä voimaantulosään-
nöksiin lisättäisiin  valtioneuvostolle valtuus 
antaa asetus sopimuksen muiden kuin lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta.   

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan  
samanaikaisesti kuin kulloinkin kyseessä 
olevan kansainvälisen velvoitteen alkuperäi-
nen voimaansaattamislaki tulee voimaan. 

————— 
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PERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset   

Valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen 
velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat 
määräykset saatetaan perustuslain 95 §:n 1 
momentin mukaan voimaan lailla. Muilta 
osin kansainväliset velvoitteet oli ennen 1 
päivänä maaliskuuta 2012 voimaan tullutta 
perustuslain muutosta (1112/2011) saatettava 
voimaan tasavallan presidentin antamalla 
asetuksella. Perustuslakia muutettiin näiltä 
osin siten, ettei tasavallan presidenttiä enää 
mainita nimenomaisesti voimaansaatta-
misasetuksen antajana. 

Voimaansaattamisasetuksen antajasta voi-
daan siten vastaisuudessa säätää lailla samo-
jen perusteiden mukaan kuin asetuksenanta-
jasta yleensäkin. Perustuslain tarkistuksen 
esitöistä ilmenevä tarkoitus kuitenkin on, että 
valtuus voimaansaattamisasetusten antami-
seen osoitetaan yleensä valtioneuvostolle tai 
joissakin tapauksissa ministeriölle. Perustus-
lain 80 §:stä johtuu, että jos asetuksen anta-
jasta ei ole erikseen säädetty, asetuksen antaa 
valtioneuvosto (HE 60/2010 vp, s. 46).  

Kansainvälisen velvoitteen voimaansaat-
tamisasetus annetaan sen jälkeen, kun edelly-
tykset velvoitteen voimaantulolle Suomen 
osalta ovat täyttyneet. Tämä tapahtuu sään-
nönmukaisesti sen jälkeen, kun Suomi on jo 
ilmoittanut sitoutumisesta kansainväliseen 
velvoitteeseen. Laissa kansainvälisen velvoit-
teen voimaansaattamisesta voidaan perustus-
lain 95 §:n 3 momentin mukaan säätää, että 
sen voimaantulosta säädetään asetuksella. 
Voimaansaattamislain voimaantulosäännök-
seen on ollut tapana ottaa maininta, että lain 
voimaantulosta säädetään tasavallan presi-
dentin asetuksella. Sopimuksen asetuksen-
tasoisten määräysten voimaansaattamistoi-
mivalta on sen sijaan johdettu suoraan perus-
tuslain 95 §:n 1 momentin toisen virkkeen 
asetuksenantovaltuudesta eikä voimaansaat-
tamislaissa ole ollut tarpeen säätää tasavallan 
presidentin asetuksenantovaltuudesta näiltä 
osin.  

Ennen perustuslain muutosta vahvistettujen 
voimaansaattamislakien voimaantulosta on 
näiden lakien sisältämien nimenomaisten 

säännösten takia säädettävä tasavallan presi-
dentin asetuksella. Näiden sopimusten mui-
den kuin lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta taas on pe-
rustuslain 95 §:n 1 momentin muutoksen ta-
kia säädettävä valtioneuvoston asetuksella. 
Tämä merkitsee, että velvoitteen voimaan-
saattamisesta ja lain voimaantulosta olisi 
näin ollen tarpeen antaa kaksi erillistä asetus-
ta.  

Tällaisia lakeja on yhteensä 39 kappaletta 
eri ministeriöiden hallinnonalalta (lueteltuina 
liitteessä 1). Kyseisten lakien säännöksiä 
voimaansaattamisasetuksen antamisesta on 
aiheellista muuttaa, jotta ei jouduttaisi anta-
maan kahta eri asetusta; tasavallan presiden-
tin asetusta lakien voimaantulosta ja valtio-
neuvoston asetusta sopimusten muusta voi-
maansaattamisesta.  

Koska kansainvälisen velvoitteen muut 
kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräyk-
set saatetaan vastaisuudessa pääsäännön mu-
kaan voimaan valtioneuvoston asetuksella, 
on tästä tarpeen lisätä maininta asianomaisen 
velvoitteen voimaansaattamislain voimaantu-
loa koskevaan säännökseen. Tämän johdosta 
kyseessä olevien lakien voimaantulosäännös-
tä ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä 
osoitettaisiin valtioneuvostolle toimivalta an-
taa asetus sekä voimaansaattamislain voi-
maantulosta että kansainvälisen velvoitteen 
muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta. Näin en-
nen perustuslain muutosta annettujen lakien 
voimaantulosäännökset yhdenmukaistettai-
siin 1 päivä maaliskuuta 2012 jälkeen annet-
tavien voimaansaattamislakien voimaantulo-
säännösten kanssa. 

Samassa yhteydessä on tarpeen muuttaa 
Kuuban investointisuojasopimuksen voi-
maansaattamista koskevan lain (lakiehdotus 
nro 11) tarkempien täytäntöönpanomääräys-
ten antamista koskevaa asetuksenantovaltuut-
ta siten, että asetuksen antaisi tasavallan pre-
sidentin sijasta valtioneuvosto. Lisäksi ehdo-
tetaan, että lakiehdotusten 28-30 väliaikaista 
soveltamista koskevan asetuksenantovaltuus 
osoitettaisiin tasavallan presidentin sijasta 
valtioneuvostolle. 
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2  Esityksen vaikutukset   

Esityksen tarkoitus on mukauttaa ennen pe-
rustuslain muutosta hyväksyttyjen kansainvä-
listen velvoitteiden voimaansaattamismenet-
tely perustuslain 95 §:n 1 momentin vaati-
muksiin ja poistaa tarve antaa erilliset ase-
tukset asianomaisten voimaansaattamislakien 
voimaantulosta ja sopimusten muusta voi-
maansaattamisesta. Kahden eri asetuksen an-
tamismenettely edellyttäisi erityisiä istunto-
järjestelyjä ja mahdollisia ylimääräisiä esitte-
lyjä tasavallan presidentille.  

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vai-
kutuksia.  

 
3  Asian valmistelu  

Esitys on valmisteltu ulkoasiainministeri-
össä. Esityksestä on pyydetty lausunto oike-

usministeriöltä, valtioneuvoston kanslialta ja 
oikeuskanslerinvirastolta sekä edellä olevien 
lisäksi niiltä ministeriöiltä, joiden toimialaan 
muutettavana olevan kansainvälisen velvoit-
teen voimaansaattamislaki kuuluu (valtiova-
rainministeriö, liikenne- ja viestintäministe-
riö, ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkei-
noministeriö).  

 
4  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan saman-
aikaisesti kuin kulloinkin kyseessä olevan 
kansainvälisen velvoitteen alkuperäinen 
voimaansaattamislaki tulee voimaan.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 

 
 

Luettelo muutettavista voimaansaattamislaeista 

1. Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1452/2011),  

2. Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn 
sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta annettu laki (1453/2011),  

3. Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (917/2009),  

4. Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1219/2010),  

5. Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (39/2008),  

6. Costa Rican kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (513/2002),  

7. Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1119/2011),  

8. Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (854/2010),  

9. Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (855/2010),  

10. Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1014/2009),  

11. Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (475/2002),  

12. Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (130/2011),  

13. Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (149/2011),  
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14. Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron 
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annettu laki (891/2006),  

15. Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1220/2010),  

16. Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki 
(257/2004),  

17. Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1106/2006),  

18. Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (161/2010),  

19. Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1118/2011),  

20. Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn so-
pimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta an-
nettu laki (927/2010),  

21. Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudel-
lista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (407/2008),  

22. rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuk-
sen (Pohjoismainen pidätysmääräys) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaat-
tamisesta annettu laki (1382/2007),  

23. tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (351/2008),  

24. ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (513/2008), 

25. terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (287/2005),  

26. lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (21/2012),  

27. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudel-
listen etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyöso-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki 
(778/2008),  

28. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentolii-
kennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu 
laki (142/2008), 

29. Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (38/2008),  

30. Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- 
ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
annetu laki (1061/2011),  

31. Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen va-
kautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annettu laki (202/2009),  

32. CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä tehdyn 
talouskumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annettu laki (129/2011),  

33. Tžekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan 
tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slo-
venian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Eu-
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roopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koske-
vien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, 
Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuu-
ban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja 
Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (328/2009),  

34. Kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn 
pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan 
yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annettu laki (900/2007),  

35. vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 teh-
tyä yleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (491/2005),  

36. vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 teh-
tyä yleissopimusta täydentävää, Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä lisäyleisso-
pimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (492/2005),  

37. Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen 
VI lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1017/2010),  

38. Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1018/2010) ja 

39. Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artiklan mukaisen sopimuspuolten konsultatii-
vikokouksen hyväksymän toimenpiteen 4(2004) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta annettu laki (1019/2010). 
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Lakiehdotus 

 

1. 

 

Laki 

Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädän-

nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1453/2011) 3 § seuraa-
vasti: 

 
3 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Bahrainin kanssa veroasioita koskevista 
tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annettu laki (1453/2011). 

————— 
 

 

2. 

 

Laki 

Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi teh-
dyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 

tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määrä-
ysten voimaansaattamisesta annetun lain (1452/2011) 3 § seuraavasti: 

 
3 § 

Pöytäkirjan muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan 

kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 
tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn 
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta annettu la-
ki (1452/2011). 

————— 
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3. 

 

Laki 

Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 

§:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen 

välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
(917/2009) 3 § seuraavasti: 

 
3 § 

Pöytäkirjan muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja 

koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 
tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn 
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta annettu la-
ki (917/2009). 

————— 
 
 
 

4. 

 

Laki 

Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön 

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1219/2010) 3 § seuraavasti: 
 

3 § 
Sopimuksen muiden määräysten voimaan-

saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Belizen kanssa veroasioita koskevista 
tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annettu laki (1219/2010). 

————— 



 HE 19/2012 vp  
  
 

12 

5. 

 

Laki 

Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopi-

muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansa-

kuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puiteso-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
(39/2008) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Puitesopimuksen muiden määräysten voi-
maansaattamisesta ja tämän lain voimaantu-
losta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin Suomen ja Bulgarian välillä ilmaston-

muutosta koskevan Yhdistyneiden Kansa-
kuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan 
mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puite-
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta annettu la-
ki (39/2008). 

————— 
 
 

6. 

 

Laki 

Costa Rican kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Costa Rican kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopi-

muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
(513/2002) 3 § seuraavasti: 

 
3 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Costa Rican kanssa tehdyn sijoitusten 
edistämistä ja suojaamista koskevan sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annettu laki 
(513/2002). 

————— 
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7. 

 

Laki 

Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytä-

kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
(1119/2011) 3 § seuraavasti: 

 
3 § 

Sopimuksen ja pöytäkirjan muiden määrä-
ysten voimaansaattamisesta ja tämän lain 
voimaantulosta säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Costa Rican kanssa veroasioita koske-
vista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määrä-
ysten voimaansaattamisesta annettu laki 
(1119/2011). 

————— 
 
 
 
 

8. 

 

Laki 

Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsää-

dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (854/2010) 3 § seu-
raavasti: 

 
3 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Dominican kanssa veroasioita koskevis-
ta tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annettu laki (854/2010). 

————— 
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9. 

 

Laki 

Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädän-

nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (855/2010) 3 § seuraavas-
ti: 

 
3 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Grenadan kanssa veroasioita koskevista 
tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annettu laki (855/2010). 

————— 
 

 

10. 

 

Laki 

Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muutta-

misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-

säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1014/2009) 2 § 
seuraavasti: 

 
2 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä 
ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annettu laki (1014/2009). 

————— 
 



 HE 19/2012 vp  
  
 

15

11. 

 

Laki 

Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuk-

sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (475/2002) 
2 ja 3 § seuraavasti: 

 
2 § 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 

 
3 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edis-
tämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta annettu laki  
(475/2002). 

 
 
 

————— 
 
 

12. 

 

Laki 

Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädän-

nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (130/2011) 3 § seuraavas-
ti: 

 
3 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Liberian kanssa veroasioita koskevista 
tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annettu laki (130/2011). 

————— 
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13. 

 

Laki 

Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muut-

tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuk-

sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (149/2011) 
3 § seuraavasti: 

 
3 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Liechtensteinin kanssa veroasioita kos-
kevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta annettu laki 
(149/2011). 

————— 
 

14. 

 

Laki 

Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron 
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja 

veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta annetun lain (891/2006) 3 § seuraavasti: 

 
3 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin Marokon kanssa tuloveroja koskevan 

kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja 
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annettu laki 
(891/2006). 

————— 
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15. 

 

Laki 

Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muutta-

misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen 

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1220/2010)  
3 § seuraavasti: 

 
3 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Marshallinsaarten kanssa veroasioita 
koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annettu laki (1220/2010). 

————— 
 

16. 

 

Laki 

Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan 
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun 

lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista kos-

kevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun 
lain (257/2004) 3 § seuraavasti: 

 
3 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn si-
joitusten edistämistä ja suojaamista koskevan 
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta annettu la-
ki (257/2004). 

————— 
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17. 

 

Laki 

Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muutta-

misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen 

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1106/2006)  
2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Sambian kanssa sijoitusten edistämises-
tä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annettu laki (1106/2006). 

————— 
 
 
 

18. 

 

Laki 

Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädän-

nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (161/2010) 3 § seuraavas-
ti: 

 
3 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Samoan kanssa veroasioita koskevista 
tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annettu laki (161/2010). 

————— 
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19. 

 

Laki 

Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsää-

dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1118/2011) 3 § seu-
raavasti: 

 
3 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Seychellien kanssa veroasioita koske-
vista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annettu laki (1118/2011). 

————— 
 
 
 
 

20. 

 

Laki 

Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn so-
pimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-

sesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi teh-

dyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain (927/2010) 3 § seuraavasti: 

 
3 § 

Sopimuksen ja pöytäkirjan muiden määrä-
ysten voimaansaattamisesta ja tämän lain 
voimaantulosta säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Turkin kanssa tuloveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn 
sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annettu laki (927/2010). 

————— 
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21. 

 

Laki 

Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudel-
lista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oi-

keudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (407/2008) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin Pohjoismaiden välillä yhteispohjois-

maisten laitosten ja niiden henkilökunnan oi-
keudellista asemaa koskevan sopimuksen 
muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annettu laki (407/2008). 

————— 
 
 
 

22. 

 

Laki 

rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuk-
sen (Pohjoismainen pidätysmääräys) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-

maansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen so-

pimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain (1382/2007) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin rikoksen johdosta tapahtuvaa luovutta-

mista koskevan Pohjoismaiden välisen sopi-
muksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta annettu laki 
(1382/2007). 

————— 
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23. 

 

Laki 

tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan 

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireille-

pano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (351/2008) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Muutoksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin tiedon saannista, yleisön osallistumisoi-

keudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepa-
no-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn 
yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annettu laki (351/2008). 

————— 
 
 
 

24. 

 

Laki 

ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muu-

toksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
(513/2008) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Muutoksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevis-
ta toimista tehdyn yleissopimuksen muutok-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta annettu laki 
(513/2008). 

————— 
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25. 

 

Laki 

terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 

§:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn 

pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
(287/2005) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Pöytäkirjan muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin terrorismin vastustamista koskevaan eu-
rooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annettu laki 
(287/2005). 

————— 
 
 
 
 

26. 

 

Laki 

lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan 

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (21/2012) 2 § seuraavasti: 
 

2 § 
Sopimuksen muiden määräysten voimaan-

saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen 
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta annet-
tu laki (21/2012). 

————— 
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27. 

Laki 

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudel-
listen etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yh-
teistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden 

taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yh-
teistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun 
lain (778/2008) 4 § seuraavasti: 

 
4 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää, että ennen sopimuksen kansainvälistä 
voimaantuloa tätä lakia sovelletaan Suomen 
ja Sveitsin valaliiton välillä, sen annettua so-
pimuksen 44 artiklan 3 kohdan mukaisen ju-
listuksen. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioi-
den sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden ta-
loudellisten etujen vastaisten petosten ja 
muun laittoman toiminnan torjumisesta teh-
dyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annettu laki (778/2008). 

 
 

————— 
 

28. 

Laki 

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentolii-
kennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen 

lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
annetun lain (142/2008) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää, että tätä lakia sovelletaan ennen sopi-
muksen kansainvälistä voimaantuloa. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioi-
den sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen 
lentoliikennesopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annettu laki (142/2008). 

 

————— 
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29. 

 

Laki 

Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muut-

tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuk-

sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (38/2008)  
2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää, että tätä lakia sovelletaan ennen sopi-
muksen kansainvälistä voimaantuloa. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Euroopan yhteisen ilmailualueen perus-
tamista koskevan monenvälisen sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta annettu laki (38/2008). 

 
 

————— 
 
 

30. 

 

Laki 

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- 
ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-

sesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen va-

kautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain (1061/2011) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval-
tioiden sekä Serbian tasavallan välisen va-
kautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annettu laki (1061/2011). 

————— 
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31. 

 

Laki 

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen va-
kautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-

saattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan väli-

sen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain (202/2009) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval-
tioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen 
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annettu laki (202/2009). 

————— 
 
 

32. 

 

Laki 

CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä tehdyn 
talouskumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-

saattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä 

tehdyn talouskumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain (129/2011) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin CARIFORUM-valtioiden sekä Euroo-
pan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä 
tehdyn talouskumppanuussopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annettu laki (129/2011). 

————— 
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33. 

 

Laki 

Tžekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan 
tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasaval-
lan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningas-

kunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia 
mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, 
Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Ko-

lumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun 
erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI 

artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Tžekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, 

Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasa-
vallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningas-
kunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuk-
sia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filip-
piinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasaval-
lan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan 
Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen so-
pimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
(328/2009) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Sopimusten muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin Tžekin tasavallan, Viron tasavallan, 
Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, 
Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
tan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan 
tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian 
tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin ku-
ningaskunnan Euroopan unioniin liittymises-

tä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia 
mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdys-
valtojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, 
Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), 
Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbi-
an, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, 
Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun 
erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uu-
den-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen 
XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta annettu laki 
(328/2009). 

—————— 
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34. 

Laki 

Kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn 
pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä kos-
kevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon lainsäädännön alaan kuuluvien määrä-

ysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta 

tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä kos-
kevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta annetun lain (900/2007) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Pöytäkirjan muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin Kansainvälistä hydrografista järjestöä 

koskevan yleissopimuksen muuttamisesta 
tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen si-
sältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä 
koskevan yleissopimuksen konsolidoidun 
toisinnon lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta annettu la-
ki (900/2007). 

————— 
 
 

35. 

Laki 

vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 teh-
tyä yleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkir-

jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 

1960 tehtyä yleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
(491/2005) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Pöytäkirjan muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman 

alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 
tehtyä yleissopimusta muuttavan, Pariisissa 
12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta annettu laki 
(491/2005). 

————— 
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36. 

Laki 

vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 teh-
tyä yleissopimusta täydentävää, Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä li-

säyleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 

1960 tehtyä yleissopimusta täydentävää, Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä li-
säyleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (492/2005) 2 § seu-
raavasti: 

 
2 § 

Pöytäkirjan muiden määräysten voimaan-
saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman 
alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 

tehtyä yleissopimusta täydentävää, Brysselis-
sä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä li-
säyleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 
päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta annettu laki 
(492/2005). 

————— 
 
 

37. 

Laki 

Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen 
VI lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan 

liitteen VI lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
(1017/2010) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Liitteen muiden määräysten voimaansaat-
tamisesta ja tämän lain voimaantulosta sää-
detään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Etelämannerta koskevaan sopimukseen 
liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liit-
teen VI lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annettu laki 
(1017/2010). 

————— 
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38. 

 

Laki 

Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen 
II lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan 

liitteen II lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
(1018/2010) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Liitteen muiden määräysten voimaansaat-
tamisesta ja tämän lain voimaantulosta sää-
detään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin Etelämannerta koskevaan sopimukseen 
liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liit-
teen II lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annettu laki 
(1018/2010). 

————— 
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39. 

 

Laki 

Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artiklan mukaisen sopimuspuolten konsultatii-
vikokouksen hyväksymän toimenpiteen 4(2004) lainsäädännön alaan kuuluvien määrä-

ysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artiklan mukaisen sopimuspuolten kon-

sultatiivikokouksen hyväksymän toimenpiteen 4(2004) lainsäädännön alaan kuuluvien määrä-
ysten voimaansaattamisesta annetun lain (1019/2010) 2 § seuraavasti: 

 
2 § 

Toimenpiteen muiden määräysten voi-
maansaattamisesta ja tämän lain voimaantu-
losta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin Etelämannerta koskevan sopimuksen IX 

artiklan mukaisen sopimuspuolten konsulta-
tiivikokouksen hyväksymän toimenpiteen 
4(2004) lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annettu laki 
(1019/2010). 

————— 
 

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2012 

 
 

Pääministeri  

JYRKI KATAINEN 

 
 

 

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja 
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