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Muu asiaMnrovvvvkeskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta Julkaistu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2020
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(Suomen säädöskokoelman n:o 416/2020)

Valtioneuvoston asetus
keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin kanssa tehdystä sopi-

muksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään keskinäisestä avunannosta ja yhteis-
työstä tulliasioissa Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta annetun lain (120/2020) nojalla:

1 §
Keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Suomen tasavallan hallituksen

ja Iranin islamilaisen tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta
2017 tehty sopimus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 18 päivänä helmikuuta 2020 ja tasavallan presi-
dentti 13 päivänä maaliskuuta 2020. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 16 päivä-
nä huhtikuuta 2020.

2 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voi-

massa.

3 §
Keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin kanssa tehdystä sopimuk-

sesta annettu laki (120/2020) tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2020.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2020.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2020

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni

Erityisasiantuntija Upi Talsi
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Sopimusteksti 

SOPIMUS  
SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA IRANIN ISLAMILAISEN TASAVALLAN 
HALLITUKSEN VÄLISESTÄ KESKINÄISESTÄ AVUNANNOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ 

TULLIASIOISSA 

 

 
Suomen tasavallan hallitus ja Iranin islamilaisen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet,  
 
jotka katsovat, että tullilakien vastaiset teot vahingoittavat osapuolten taloudellisia, kaupalli-

sia, verotaloudellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia etuja sekä teollisuuden ja maatalouden 
etuja, 

 
ovat vakuuttuneita siitä, että tullilakien vastaisten tekojen torjuntaa voidaan tehostaa niiden 

tulliviranomaisten välisellä tiiviillä yhteistyöllä,  
 
katsovat, että on tärkeää määrätä oikein maahantuonnin tai maastaviennin yhteydessä kannet-

tavat tullit ja muut verot sekä varmistaa kielto-, rajoitus- ja valvontatoimenpiteiden asianmukai-
nen täytäntöönpano mukaan lukien tuoteväärennöksiä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koske-
vien lakien ja määräysten täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet, 

 
katsovat, että aseiden, ammusten, räjähteiden, myrkyllisten aineiden, radioaktiivisten ainei-

den, huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa muodostaa vaaran kansanter-
veydelle ja yhteiskunnalle,  

 
ottavat huomioon merkittäviä voimavaroja omaavien kansainvälisen järjestäytyneen rikolli-

suuden ja terroristiryhmien muodostaman uhan, sekä tarpeen torjua se tehokkaasti,  
 
ottavat huomioon New Yorkissa 15 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn kansainvälisen järjes-

täytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen, joka luo ke-
hyksen kansainväliselle keskinäiselle avunannolle rikosasioissa kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi,  

 
ottavat huomioon määräykset, jotka sisältyvät Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa 

vuonna 1961 tehtyyn huumausaineyleissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna, ja 
vuonna 1971 tehtyyn psykotrooppisia aineita koskevaan yleissopimukseen, sellaisena kuin se 
on muutettuna, sekä vuonna 1988 huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kaup-
paa vastaan tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen ja sen liitteeseen, sellaisena 
kuin se on muutettuna,  

 
ja jotka ottavat huomioon myös Tulliyhteistyöneuvoston asiaankuuluvat instrumentit, erityi-

sesti 5 päivänä joulukuuta 1953 annetun suosituksen keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta, 
 
ovat sopineet seuraavaa: 
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Tässä sopimuksessa tarkoitetaan 
a) ”tullilaeilla” niitä säännöksiä ja määräyksiä, joita osapuolten tulliviranomaiset soveltavat 

tavaroiden – mukaan lukien maksuvälineiden – tuontiin, vientiin, kauttakuljetukseen, varastoin-
tiin ja liikkumiseen ja jotka koskevat tulliviranomaisten kantamia tai valvomia tulleja, veroja 
tai muita maksuja taikka kielto-, rajoitus- tai valvontatoimenpiteitä; 

b) ”tulliviranomaisella” Suomen tasavallassa Suomen tullia ja Iranin islamilaisessa tasaval-
lassa Iranin islamilaisen tasavallan tullihallintoa, jotka ovat toimivaltaisia panemaan täytäntöön 
tämän artiklan kohdassa a) tarkoitettuja säädöksiä;  

c) ”tullilakien vastaisella teolla” mitä tahansa tullilakien rikkomista tai sen yritystä;   
d) ”tulleilla ja veroilla” tulleja ja kaikkia muita tavaroiden tuonnissa tai viennissä tai näiden 

yhteydessä kannettavia maksuja, veroja ja kuluja, mutta ei kuitenkaan maksuja tai kuluja, joiden 
määrä vastaa likimäärin suoritetuista palveluista aiheutuneita kustannuksia, mukaan lukien Suo-
men tasavallan osalta Euroopan unionin toimivaltaisten elinten määräämät tullit ja verot; 

e) ”henkilöllä” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, ellei asiayhteys muuta edellytä; 
f) ”henkilötiedoilla” mitä tahansa tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa ole-

vaa henkilöä; 
g) ”huumausaineilla” eloperäistä tai synteettistä ainetta, jotka mainitaan vuoden 1961 huu-

mausaineyleissopimuksen I ja II listassa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, sekä ainetta, joka 
on rinnastettu huumausaineisiin kansallisessa lainsäädännössä; 

h) ”psykotrooppisilla aineilla” eloperäistä, synteettistä tai luonnosta saatavaa ainetta, joka 
mainitaan vuoden 1971 psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen I, II, III, ja IV lis-
tassa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, sekä mitä tahansa ainetta, joka on rinnastettu psyko-
trooppisiin aineisiin kansallisessa lainsäädännössä; 

i) ”huumausaineiden lähtöaineilla” kemiallisia aineita, jotka on lueteltu vuonna 1988 huu-
mausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen liitteessä, sellaisena kuin se on muutettuna;  

j) ”valvotulla läpilaskulla” menettelytapaa, jolla laittomasti kuljetettujen tavaroiden sallitaan 
kulkea sopimuspuolten alueelta, alueen kautta tai alueelle niiden toimivaltaisten viranomaisten 
tieten ja valvonnassa tullilakien vastaisiin tekoihin osallisten henkilöiden paljastamiseksi ja tun-
nistamiseksi; 

k) ”pyynnön esittäneellä tulliviranomaisella” sen osapuolen tulliviranomaista, joka pyytää 
apua tulliasioissa; 

l) ”pyynnön vastaanottaneella tulliviranomaisella” sen osapuolen tulliviranomaista, jolta pyy-
detään apua tulliasioissa. 

 
2 artikla 

Sopimuksen soveltamisala 

1. Osapuolet antavat tulliviranomaistensa välityksellä ja tämän sopimuksen määräysten mu-
kaisesti toisilleen apua 

a) tullilakien asianmukaisen noudattamisen varmistamiseksi;  
b) tullilakien vastaisten tekojen estämiseksi, tutkimiseksi ja niitä koskeviin syytetoimiin ryh-

tymiseksi; 
c) tapauksissa, jotka koskevat tullilakien soveltamiseen liittyvien asiakirjojen tiedoksi anta-

mista. 
2. Tämän sopimuksen mukaista apua annetaan pyynnön vastaanottaneen osapuolen valtion 

alueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä pyynnön vastaanottaneen tulliviran-
omaisen toimivallan ja käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa. Tarvittaessa pyynnön vas-
taanottanut tulliviranomainen voi siirtää avunannon muun toimivaltaisen viranomaisen hoidet-
tavaksi. 

3. Tämä sopimus ei koske tullien, verojen ja muiden maksujen perintää.  

1 artikla 

Määritelmät 
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4. Tämä sopimus ei vaikuta niiden rikosasioissa annettavaa oikeusapua koskevien kansainvä-

listen sopimusten tai tulliyhteistyötä koskevien kansainvälisten sopimusten soveltamiseen, joita 
osapuolet ovat tehneet. 
 

3 artikla 

Avunannon ala 

1. Säännösten ja määräysten mukaisesti osapuolten tulliviranomaiset toimittavat toisilleen – 
pyynnöstä ja tarvittaessa ennakkotutkinnan suoritettuaan – kaikki tiedot, joiden avulla ne voivat 
varmistaa tullien ja verojen asianmukaisen kantamisen, ja erityisesti tiedot, jotka helpottavat 

a) tavaroiden tullausarvon, tariffinimikkeen ja alkuperän määrittämistä;  
b) kieltoja, rajoituksia ja valvontaa koskevien säännösten täytäntöönpanoa.  
2. Pyynnön vastaanottanut tulliviranomainen toimittaa pyynnöstä kaikki kyseisen osapuolen 

alueella sovellettavia tullilakeja ja menettelyjä koskevat tiedot, joilla on merkitystä tullilakien 
vastaisen teon tutkinnassa. 

3. Tulliviranomaiset toimittavat toisilleen joko pyynnöstä tai oma-aloitteisesti tiedot ja asia-
kirjat, joiden avulla voidaan varmistaa tullilakien asianmukainen soveltaminen sekä tullilakien 
vastaisten tekojen estäminen, tutkinta ja torjunta. 

4. Suorittaessaan tutkintaa toisen tulliviranomaisen puolesta kumpikin tulliviranomainen toi-
mii siten kuin toimiessaan omaan lukuunsa tai oman osapuolensa toisen viranomaisen pyyn-
nöstä.  

5. Jollei pyynnön vastaanottanut tulliviranomainen ole asianmukainen virasto täyttämään 
pyyntöä, se lähettää pyynnön viipymättä asianmukaiselle virastolle pyytäen siltä yhteistyötä.  

 
4 artikla 

Avunantotapauksia 

Tulliviranomaiset ilmoittavat oma-aloitteisesti tai pyynnöstä toisilleen seuraavat tiedot: 
a) onko osapuolen valtion alueelle tuodut tavarat viety laillisesti toisen osapuolen valtion alu-

eelta, ja mihin tullimenettelyyn tavarat oli mahdollisesti asetettu; 
b) onko osapuolen valtion alueelta viedyt tavarat tuotu laillisesti toisen osapuolen valtion alu-

eelle, ja mihin tullimenettelyyn tavarat oli mahdollisesti asetettu; 
c) onko tavarat, joille on myönnetty etuuskohtelu vietäessä ne osapuolen valtion alueelta, 

tuotu asianmukaisesti toisen osapuolen valtion alueelle; tällöin tietoja annetaan myös kaikista 
tullivalvontatoimenpiteistä, joita tavaroihin on kohdistettu.  
 

5 artikla 

 Erityisvalvonta 

1. Pyynnön vastaanottanut tulliviranomainen toimittaa pyynnöstä tietoja ja kohdistaa erityis-
valvontaa 

a) henkilöihin, joiden pyynnön esittänyt tulliviranomainen tietää syyllistyneen tai epäilee 
syyllistyvän tullilakien vastaiseen tekoon, ja erityisesti henkilöihin, jotka liikkuvat pyynnön 
vastaanottaneen osapuolen valtion alueelle tai alueelta; 

b) tavaroiden liikkeisiin, joiden pyynnön esittänyt tulliviranomainen on ilmoittanut antavan 
aihetta epäillä laitonta kauppaa, joka suuntautuu pyynnön esittäneen osapuolen valtion alueelle; 

c) kuljetusvälineisiin, joita pyynnön esittänyt tulliviranomainen epäilee käytettävän jomman-
kumman osapuolen valtion alueella voimassa olevien tullilakien vastaisissa teoissa; 
4
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d) tavaroiden varastointipaikkoihin, joita pyynnön esittänyt tulliviranomainen epäilee käytet-
tävän jommankumman osapuolen valtion alueella voimassa olevien tullilakien vastaisissa te-
oissa. 

2. Toimivaltansa rajoissa sopimuspuolten tulliviranomaiset estävät 
a) sellaisten tavaroiden viennin, joita tiedetään tai todennäköisin syin epäillään vietävän toisen 

osapuolen valtion alueelle käytettäväksi siellä muihin tarkoituksiin kuin osapuolten väliseen 
lailliseen kaupankäyntiin; 

b) sellaisten tavaroiden viennin, joiden tuonti toisen osapuolen valtion alueelle on kielletty. 
 

6 artikla 

Erityisen merkittävien tavaroiden laittoman kaupan vastaiset toimet  

Tulliviranomaiset toimittavat viipymättä toisilleen oma-aloitteisesti tai pyynnöstä kaikki asi-
aan liittyvät tiedot suoritetuista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai ilmeisesti ovat jom-
mankumman osapuolen valtion alueella voimassa olevien tullilakien vastaisia tekoja ja jotka 
koskevat erityisesti 

a) aseiden, ammusten ja räjähdysaineiden liikkumista; 
b) sellaisten arkaluonteisten ja strategisten tavaroiden liikkumista, joihin kohdistetaan asian-

omaisten kansainvälisten sopimusten ja monenvälisten järjestelyjen ja/tai niitä vastaavien 
asesulkupoliittisten velvoitteiden mukaista valvontaa;  

c) huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja huumausaineiden lähtöaineiden liikku-
mista;  

d) sellaisten taide- ja antiikkiesineiden liikkumista, joilla on merkittävää historiallista, kult-
tuurista tai arkeologista arvoa; 

e) myrkyllisten aineiden, radioaktiivisten aineiden sekä ympäristölle tai terveydelle vaarallis-
ten tavaroiden ja aineiden liikkumista; 

f) korkeiden tullien tai verojen alaisten tavaroiden liikkumista, erityisesti alkoholijuomien ja 
tupakkatuotteiden liikkumista; 

g) tekijän- ja teollisoikeuksia loukkaavien tavaroiden liikkumista.  
 

7 artikla 

Valvottu läpilasku 

1. Tulliviranomaiset käyttävät yhteisymmärryksessä ja kukin kansallisen lainsäädännön mää-
räämän toimivaltansa puitteissa valvottua läpilaskua tunnistaakseen rikkomukseen osallistuvat 
henkilöt. Jollei valvotun läpilaskun käytöstä päättäminen kuulu tulliviranomaisen toimivaltaan, 
se ryhtyy yhteistyöhön kyseisen toimivallan omaavien kansallisten viranomaisten kanssa tai 
siirtää asian käsittelyn näille viranomaisille. 

2. Laittomat lähetykset, joiden valvotusta läpilaskusta on sovittu, voidaan toimivaltaisten kan-
sallisten viranomaisten suostumuksella joko pysäyttää ja laskea eteenpäin koskematta tavaroi-
hin tai poistaen ne taikka korvaten ne kokonaan tai osittain. 

3. Valvotun läpilaskun päätökset tehdään tapauskohtaisesti, ja tarvittaessa niihin voi liittyä 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisiä taloudellisia järjestelyitä ja sopimuksia. 

4. Valvottu läpilasku ei saa aiheuttaa merkittävää vaaraa kenenkään henkilön hengelle, ter-
veydelle tai vapaudelle tai mitään merkittävää vaaraa laajamittaisesta vahingosta ympäristölle, 
omaisuudelle tai varallisuudelle. 
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Avunantoa koskevien pyyntöjen muoto ja sisältö  

1. Tässä sopimuksessa tarkoitetut pyynnöt tehdään kirjallisesti. Pyynnön täyttämiseen tarvit-
tavat asiakirjat liitetään pyyntöön. Myös suulliset pyynnöt voidaan hyväksyä, jos se tilanteen 
kiireellisyyden vuoksi on tarpeen, mutta ne on välittömästi vahvistettava kirjallisesti.  

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa pyynnöissä esitetään seuraavat tiedot:  
a) pyynnön esittävä tulliviranomainen; 
b) pyydetyt toimenpiteet; 
c) pyynnön tarkoitus ja aihe; 
d) asiaan liittyvä lainsäädäntö, säännöt ja muut oikeudelliset tekijät;  
e) mahdollisimman tarkat ja kattavat tiedot tutkinnan kohteena olevista henkilöistä;  
f) yhteenveto asiaa koskevista seikoista ja jo suoritetusta tutkinnasta lukuun ottamatta 9 artik-

lassa tarkoitettuja tapauksia. 
3. Avunantoa koskevat pyynnöt tehdään englannin kielellä. 
4. Jos pyyntö ei täytä muotovaatimuksia, voidaan vaatia sen korjausta tai täydennystä; varo-

toimenpiteitä voidaan kuitenkin toteuttaa. 
 

9 artikla 

Asiakirjojen tiedoksi antaminen  

1. Toisen osapuolen tulliviranomaisen pyynnöstä osapuolen tulliviranomainen antaa valtionsa 
alueella asuville tai sinne sijoittuneille asianomaisille henkilöille tiedoksi asiakirjoja, jotka liit-
tyvät tullilakien soveltamista koskeviin hallintoviranomaisten toimenpiteisiin ja päätöksiin. 

2. Asiakirjojen tiedoksi antaminen toimitetaan pyynnön vastaanottaneen osapuolen valtion 
alueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakirjojen tiedoksi antaminen voidaan 
kuitenkin toimittaa myös noudattaen pyynnössä esitettyä erityistä muotoa tai menettelyä, edel-
lyttäen, ettei tätä voida pitää pyynnön vastanottaneen osapuolen lakien vastaisena. 

3. Tiedoksiannon todisteena voi olla asianomaisen henkilön antama, päiväyksellä ja allekir-
joituksella varustettu vastaanottotodistus tai pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen 
viranomaisen antama todistus, josta käyvät ilmi tiedoksiantotapa ja -päivä. 
 

10 artikla 

Tutkinta 

1. Tulliviranomainen ryhtyy toisen tulliviranomaisen pyynnöstä tutkimaan toimia, jotka ovat 
tai ilmeisesti ovat pyynnön esittäneen tulliviranomaisen valtion alueella voimassa olevien tulli-
lakien vastaisia, ja se ilmoittaa tämän tutkinnan tulokset pyynnön esittäneelle tulliviranomai-
selle. 

2. Tutkinta toimitetaan pyynnön vastaanottaneen tulliviranomaisen valtion alueella voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti. Pyynnön vastaanottanut tulliviranomainen toimii siten kuin 
toimiessaan omaan lukuunsa. 

3. Tullilakien vastaisen teon tutkintaa varten voivat pyynnön esittäneen tulliviranomaisen eri-
tyisesti nimeämät virkamiehet kirjallisen pyynnön perusteella, pyynnön vastaanottaneen tulli-
viranomaisen luvalla ja sen mahdollisesti asettamin ehdoin 

a) saada pyynnön vastanottaneen tulliviranomaisen yksiköistä tietoja, jotka koskevat kyseistä 
tullilakien vastaista tekoa, 

b) olla läsnä tutkinnassa, jota pyynnön vastaanottanut tulliviranomainen suorittaa toisen osa-
puolen valtion alueella ja jolla on merkitystä pyynnön esittäneelle tulliviranomaiselle. 
 

8 artikla 
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11 artikla 

Tiedostot ja asiakirjat  

1. Osapuolen tulliviranomainen toimittaa oma-aloitteisesti tai pyynnöstä toisen osapuolen tul-
liviranomaiselle kertomuksia, todistusasiakirjoja tai oikeaksi todistettuja asiakirjajäljennöksiä, 
jotka sisältävät kaikki saatavilla olevat tiedot suoritetuista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat 
tai ilmeisesti ovat sen osapuolen valtion alueella voimassa olevien tullilakien vastaisia tekoja. 

2. Tässä sopimuksessa tarkoitetut asiakirjat voidaan korvata tietokoneella tuotetulla missä ta-
hansa muodossa olevalla samansisältöisellä tiedolla. Samanaikaisesti olisi toimitettava kaikki 
asiaan liittyvä tietojen ja asiakirjojen tulkintaa tai käyttöä varten tarvittava aineisto. 

3. Alkuperäisiä tiedostoja ja asiakirjoja pyydetään vain silloin, kun oikeaksi todistetut jäljen-
nökset olisivat riittämättömiä. 

4. Tämän sopimuksen mukaisesti saadut alkuperäiset tiedostot ja asiakirjat palautetaan mah-
dollisimman pian. 
 

12 artikla 

Asiantuntijat ja todistajat  

1. Jos osapuoli tullilakien vastaisen teon yhteydessä sitä pyytää, pyynnön vastaanottanut tul-
liviranomainen voi mahdollisuuksien mukaan valtuuttaa virkamiehensä esiintymään pyynnön 
esittäneen osapuolen toimivaltaisten viranomaisten edessä asiantuntijoina tai todistajina viran-
toimituksessa toteamiensa seikkojen osalta sekä esittämään todistusaineistoa. Esiintymispyyn-
nöstä on käytävä selvästi ilmi, minkä asian johdosta ja missä ominaisuudessa virkamies esiin-
tyy. 

2. Pyynnön hyväksyvä tulliviranomainen täsmentää annettavassa valtuutuksessa tarvittaessa 
ne rajat, joissa sen virkamiehet voivat esiintyä asiantuntijoina tai todistajina. 
 

13 artikla 

Virkamiesten käyntejä koskevat järjestelyt 

Kun sopimuspuolen tulliviranomaisen virkamiehet ovat tämän sopimuksen mukaisissa ta-
pauksissa läsnä toisen sopimuspuolen valtion alueella, heidän on aina pystyttävä todistamaan 
virka-asemansa. He eivät saa käyttää virkapukua eivätkä kantaa aseita. 
 

14 artikla  

Tietojen ja asiakirjojen käyttö 

1. Saatuja tietoja, asiakirjoja ja muita ilmoituksia käytetään tämän sopimuksen tarkoituksiin, 
ja niitä saa käyttää muihin tarkoituksiin ainoastaan tiedot toimittaneen tulliviranomaisen etukä-
teen antamalla kirjallisella suostumuksella, ja ne ovat viimeksi mainitun viranomaisen asetta-
mien rajoitusten alaisia. Näitä määräyksiä ei sovelleta tietoihin, asiakirjoihin ja muihin ilmoi-
tuksiin, jotka koskevat huumausaineisiin ja psykotrooppisiin aineisiin liittyviä rikoksia. Kysei-
siä tietoja saa luovuttaa muille viranomaisille, jotka ovat suoranaisesti mukana huumausainei-
den ja psykotrooppisten aineiden laittoman kaupan vastustamisessa.  

2. Kaikki tämän sopimuksen mukaisesti missä tahansa muodossa toimitetut tiedot ovat luot-
tamuksellisia. Niihin sovelletaan virkasalaisuusvelvoitetta, ja ne nauttivat samaa suojaa kuin 
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vastaavat tiedot ja asiakirjat nauttivat tiedot vastaanottaneen osapuolen valtion alueella voi-
massa olevan lainsäädännön nojalla. 

3. Tämän artiklan 1 kohta ei estä käyttämästä tietoja oikeus- tai hallintomenettelyissä, jotka 
on jälkeenpäin pantu vireille tullilakien rikkomisen vuoksi. 
 

15 artikla  

Henkilötietojen suojaaminen ja käyttö 

1. Osapuolten valtioiden alueilla voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sovelletaan tä-
män sopimuksen nojalla vaihdettavien henkilötietojen suojaan seuraavia vähimmäisedellytyk-
siä:  

a) sopimuksen 3 artiklan määräysten estämättä henkilötietoja ei saa toimittaa, jos on perustel-
tua syytä olettaa, että toimitettujen tietojen välittäminen tai käyttö olisi jommankumman osa-
puolen lain ja erityisesti tietosuojalainsäädännön vastaista. Tästä vaatimuksesta ei voida poiketa 
silloinkaan, kun tietojen luovuttamisen ei voida katsoa haittaavan kyseistä henkilöä. Tiedot vas-
taanottavan tulliviranomaisen on pyydettäessä ilmoitettava tiedot toimittaneelle tulliviranomai-
selle niiden käytöstä sekä saavutetuista tuloksista;  

b) henkilötietoja saa toimittaa ainoastaan tulliviranomaisille ja muille lainvalvontaviranomai-
sille sekä syyttäjä- ja oikeusviranomaisille, jos niitä tarvitaan syyttämistarkoituksiin. Tällaisia 
tietoja ei saa luovuttaa muille henkilöille kuin niille, joilta niiden käyttämistä näihin tarkoituk-
siin vaaditaan, elleivät tietoja toimittavat viranomaiset anna siihen tapauskohtaisesti suostumus-
taan ja ellei vastaanottavien viranomaisten toimintaa säätelevä laki salli tietojen luovuttamista; 

c) pyynnön vastaanottaneen tulliviranomaisen on varmistettava toimitettavien henkilötietojen 
paikkansapitävyys ja oikeellisuus. Tiedot toimittava tulliviranomainen varmistaa, että tiedot 
ovat virheettömiä ja ajantasaisia. Pyynnön esittänyt tulliviranomainen korjaa, hävittää tai pois-
taa henkilötiedot tarvittaessa; 

d) pyynnön vastaanottanut tulliviranomainen toimittaa yhdessä henkilötietojen kanssa tiedon 
omassa lainsäädännössään säädetystä tietojen poistamisen määräajasta. Henkilötietoja ei säily-
tetä kauempaa kuin on tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon ne on luovutettu; 

e) tulliviranomaiset pitävät rekisteriä lähetetyistä ja vastaanotetuista henkilötiedoista sekä 
suojaavat kaikki henkilötiedot tehokkaasti luvattomalta käytöltä, muuttamiselta, julkaisemi-
selta, vahingoittamiselta ja tuhoamiselta. 

2. Vaihdettaessa henkilötietoja tämän sopimuksen nojalla sopimuspuolet varmistavat tieto-
suojan tason, joka vastaa vähintään tämän sopimuksen erottamattomana osana olevan liitteen 
periaatteiden soveltamisesta syntyvää tasoa. 

3. Osapuolet ilmoittavat toisilleen sen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen, jolle henkilö-
tietojen suojaa koskevia kyselyitä voidaan osoittaa. 
 

16 artikla 

Tietojen ja asiakirjojen käyttö todistusaineistona 

1. Tulliviranomaiset voivat tämän sopimuksen tarkoituksen mukaisesti ja sen soveltamisalan 
rajoissa käyttää tämän sopimuksen mukaisesti saatuja tietoja ja asiakirjoja todistusaineistona 
todistusasiakirjojaan, kertomuksiaan ja todistajanlausuntojaan sekä oikeudenkäyntejään varten. 

2. Tällaisten tietojen ja asiakirjojen käyttö todistusaineistona tuomioistuimissa ja niille annet-
tava todistusvoima määräytyvät osapuolten kansallisen lainsäädännön mukaisesti.  
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Poikkeukset avunantamisvelvollisuudesta 

1. Jos toisen osapuolen pyynnön vastaanottanut tulliviranomainen katsoo, että sille esitetyn 
avunpyynnön täyttäminen vahingoittaisi tämän osapuolen täysivaltaisuutta, turvallisuutta, 
yleistä järjestystä tai muita olennaisia etuja tai merkitsisi teollisten tai liike- tai ammattisalai-
suuksien loukkaamista taikka olisi sen kansallisen oikeusjärjestelmän perusperiaatteiden vas-
taista, se voi kieltäytyä avunannosta tai antaa sitä osittain taikka tietyin ehdoin tai edellytyksin. 

2. Jos pyynnön esittänyt tulliviranomainen pyytää sellaista apua, jota se ei itse voisi antaa 
pyynnön vastaanottaneen tulliviranomaisen sitä pyytäessä, se huomauttaa tästä seikasta pyyn-
nössään. Tällöin avunpyyntöön suostuminen jää pyynnön vastaanottaneen tulliviranomaisen 
harkittavaksi. 

3. Pyynnön vastaanottanut tulliviranomainen voi lykätä avunantoa sillä perusteella, että se 
haittaisi meneillään olevaa tutkintaa, syyttämistä tai oikeudenkäyntiä. Tällaisessa tapauksessa 
pyynnön vastaanottanut tulliviranomainen neuvottelee pyynnön esittäneen tulliviranomaisen 
kanssa selvittääkseen, voidaanko apua antaa pyynnön vastaanottaneen tulliviranomaisen mah-
dollisesti asettamin ehdoin tai edellytyksin. 

4. Jos avunannosta kieltäydytään tai sitä lykätään, tulliviranomaiset ilmoittavat siitä toisilleen 
yksilöiden samalla kieltäytymisen tai lykkäyksen perustelut. 
 

18 artikla 

Kustannukset 

1. Tulliviranomaiset eivät vaadi toisiltaan korvausta niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat 
tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, lukuun ottamatta asiantuntijoille, todistajille sekä muille 
kuin valtion palveluksessa oleville kääntäjille ja tulkeille maksettavia kuluja, joista vastaa pyyn-
nön esittänyt tulliviranomainen.  

2. Jos pyynnön täyttämisestä aiheutuu huomattavia ja erityisiä kuluja, osapuolet neuvottelevat 
keskenään määrittääkseen pyynnön täyttämisen ehdot ja edellytykset sekä kustannusten jakota-
van. 
 

19 artikla 

Täydentävyys 

Rajoittamatta 14 ja 15 artiklojen soveltamista tämä sopimus ei estä soveltamasta Euroopan 
unionin säännöksiä Euroopan unionin komission toimivaltaisten yksikköjen ja Suomen tasaval-
lan tulliviranomaisten välisestä tietojen toimittamisesta, jotka koskevat tulliasioissa saatuja Eu-
roopan unionille mahdollisesti merkityksellisiä tietoja. 
 

20 artikla 

Sopimuksen täytäntöönpano 

1. Tämän sopimuksen mukaista apua annetaan suoraan osapuolten tulliviranomaisten kesken. 
2. Tulliviranomaiset sopivat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa helpottavista yksityiskohtai-

sista järjestelyistä. 
3. Tulliviranomaiset voivat ryhtyä toimiin järjestääkseen henkilökohtaisen ja suoran yhtey-

denpidon tullilakien vastaisten tekojen tutkinnasta tai torjunnasta vastaavien virkamiestensä 
kesken sisäisten hallinnollisten menettelyidensä mukaisesti. 

17 artikla  
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4. Kaikki tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja tulkintaan liittyvät riitakysymykset ratkais-

taan osapuolten tulliviranomaisten välisissä neuvotteluissa. Ne riidat, joihin ei löydetä sovinto-
ratkaisua, ratkaistaan diplomaattiteitse. 

5. Tässä sopimuksessa tarkoitetut tiedot toimitetaan niille virkamiehille, jotka kumpikin tulli-
viranomainen on erityisesti nimennyt tähän tarkoitukseen. 
 

21 artikla 

Alueellinen soveltaminen 

Tätä sopimusta sovelletaan Suomen tasavallan tullialueella ja Iranin islamilaisen tasavallan 
tullialueella. 
 

22 artikla 

Lisäykset ja muutokset 

Osapuolten keskinäisellä suostumuksella tähän sopimukseen voidaan tehdä muutoksia ja li-
säyksiä erillisten pöytäkirjojen muodossa, jotka ovat tämän sopimuksen erottamattomia osia. 
Nämä pöytäkirjat tulevat voimaan tämän sopimuksen 23 artiklassa kuvatun menettelyn mukai-
sesti.  
 

23 artikla 

Voimaantulo ja päättyminen 

1. Osapuolet ilmoittavat toisilleen kirjallisesti diplomaattiteitse, kun kaikki tämän sopimuksen 
voimaantulon edellyttämät kansallisen lainsäädännön mukaiset toimenpiteet on suoritettu. So-
pimus tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua viimeisen ilmoituksen vastaanotosta. 

2. Tämä sopimus on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisa-
noa sopimuksen diplomaattiteitse tehtävällä kirjallisella ilmoituksella. 

3. Sopimuksen irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun toinen osa-
puoli on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. 

4. Sopimuksen päättyessä käynnissä olevat menettelyt saatetaan mahdollisuuksien mukaan 
päätökseen tämän sopimuksen määräysten mukaisesti. 
 

 
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet edustajat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat alle-

kirjoittaneet tämän sopimuksen. 
 
 
Tehty ……………….    …….. päivänä ............................................... kahtena alkuperäiskap-

paleena suomen, persian ja englannin kielellä, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. 
Jos tulkinnassa ilmenee eroavaisuuksia, englanninkielinen teksti on ratkaiseva. 

 
 
 

Suomen tasavallan 
hallituksen puolesta 

Iranin islamilaisen tasavallan 
hallituksen puolesta 
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Liite 

 
LIITE SOPIMUKSEEN SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA IRANIN ISLAMI-
LAISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLISESTÄ KESKINÄISESTÄ AVUNAN-
NOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ TULLIASIOISSA 

TIETOSUOJAN PERUSPERIAATTEET 

 
1. Automaattisessa tietojenkäsittelyssä käsiteltyjen henkilötietojen on oltava: 
a) asianmukaisesti ja laillisesti hankittuja ja käsiteltyjä; 
b) määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia varten tallennettuja sekä ainoastaan näiden tarkoitusten 

mukaisesti käytettäviä; 
c) riittäviä, merkityksellisiä ja oikeasuhteisia niihin tarkoituksiin nähden, joita varten ne on 

tallennettu;  
d) oikeellisia ja tarvittaessa ajan tasalla pidettäviä; 
e) sellaisessa muodossa säilytettäviä, ettei tiedon kohdetta voida yksilöidä kauemmin kuin on 

tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on tallennettu. 
 
2. Henkilötietoja, joista käyvät ilmi rotu, poliittiset mielipiteet tai uskonnollinen tai muu va-

kaumus, taikka terveyttä tai sukupuolielämää koskevia henkilötietoja ei saa käsitellä automaat-
tisesti, ellei kansallinen lainsäädäntö takaa niille riittävää turvaa. Sama koskee henkilötietoja, 
jotka liittyvät rikosoikeudellisiin tuomioihin. 

 
3. On ryhdyttävä asianmukaisiin turvatoimiin automaattisesti käsiteltäviin tiedostoihin tallen-

nettujen henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta hävittämiseltä ja tahattomalta katoamiselta 
sekä luvattomalta käytöltä, muuttamiselta ja levittämiseltä. 

 
4. Kenen tahansa on voitava 
a) todeta automaattisesti käsiteltävän henkilörekisterin olemassaolo, sen päätarkoitukset sekä 

rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka; 
b) saada kohtuullisin väliajoin ja ilman kohtuuttomia viivytyksiä tai kustannuksia vahvistus 

siitä, onko häntä koskevia henkilötietoja tallennettu automaattisesti käsiteltävään rekisteriin, 
sekä saada tällaiset tiedot ymmärrettävässä muodossa; 

c) saada nämä tiedot tarvittaessa oikaistuiksi tai poistetuiksi, jos niitä on käsitelty sellaisten 
kansallisen lain säädösten vastaisesti, joilla toteutetaan tämän liitteen 1 ja 2 kohdassa esitettyjä 
perusperiaatteita; 

d) käyttää jotakin oikeussuojakeinoa, jos tämän periaatteen b ja c kohdassa tarkoitettua tie-
donsaamista, oikaisua tai poistamista koskevaa pyyntöä ei noudateta.  

 
5.1. Tämän liitteen 1, 2 ja 4 kohdan määräyksiin ei sallita poikkeuksia, paitsi seuraavassa 

kohdassa määritellyissä rajoissa. 
5.2. Poikkeaminen tämän liitteen 1, 2 ja 4 kohdan määräyksistä on sallittu silloin, kun poik-

keamisesta on säädetty kyseisen osapuolen laissa ja se on välttämätöntä demokraattisessa yh-
teiskunnassa 

a) valtion turvallisuuden, yleisen turvallisuuden tai valtion rahatalouden etujen suojaamiseksi 
tai rikosten ehkäisemiseksi; 

b) rekisteröidyn tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. 
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5.3. Tämän liitteen 4 kohdan b ja d alakohdassa lueteltujen oikeuksien käytön rajoituksista 
voidaan säätää lailla niiden automaattisesti käsiteltävien henkilörekisterien osalta, joita käyte-
tään tilastollisiin tai tieteellisen tutkimuksen tarkoituksiin, jos tästä ei ilmeisesti aiheudu rekis-
teröityjen tietosuojan loukkaamisen vaaraa.  

 
6. Osapuolet sitoutuvat ottamaan käyttöön asianmukaiset rangaistukset ja oikeussuojakeinot, 

joita sovelletaan sellaisten kansallisen lain säädösten rikkomiseen, joilla toteutetaan tässä liit-
teessä esitettyjä tietosuojan perusperiaatteita. 

 
7. Tämän liitteen määräysten ei tulkita rajoittavan tai muulla tavoin vaikuttavan osapuolen 

mahdollisuuteen myöntää rekisteröidyille laajempi suoja kuin tässä liitteessä on määrätty. 
 
 

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1457-0661

12


