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Lak i

N:o 920

ulkomaalaisten osallistumista julkiseen elämään paikallistasolla koskevan Euroopan
neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-

misesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Strasbourgissa 5 päivänä helmikuuta 1992

tehdyn ulkomaalaisten osallistumista julkiseen
elämään paikallistasolla koskevan Euroopan
neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voi-
massa sellaisina kuin Suomi on niihin sitou-
tunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

HE 64/2000
UaVM 5/2000
EV 120/2000

127—2000 400301

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2000/20000064


Lak i

N:o 921

Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2001

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain

(1501/1993) 1 §:n 1 momentissa säädetään
arvonlisäveron saajasta, tilitetään vuonna 2001
Kansaneläkelaitokselle arvonlisäveron tuotos-
ta 2 400 miljoonaa markkaa sen mukaan kuin
tässä laissa säädetään.

2 §
Kansaneläkelaitoksen osuus arvonlisäveros-

ta tilitetään kalenterikuukausittain. Kunakin
kalenterikuukautena tilitetään 1/12 1 §:n mu-
kaisesta määrästä.

3 §
Kuukausierät maksetaan verontilityslain

(532/1998) 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuna
Kansaneläkelaitokselle tilitettävien määrien
maksuajankohtana.

4 §
Tässä laissa tarkoitettujen tilitysten tekemi-

sestä ja siihen liittyvästä maksatuksesta huo-
lehtii Verohallitus tai sen määräämä verovi-
rasto.

5 §
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

6 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2001.
Lakia sovelletaan Kansaneläkelaitokselle

vuodelta 2001 tilitettävään arvonlisäveroon.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö

HE 107/2000
VaVM 18/2000
EV 132/2000
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Lak i

N:o 922

ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun

lain (1707/1991) 4 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti seuraavasti:

4 §
Milloin kauppa-alusluetteloon merkittyyn

alukseen kohdentuvat työvoimakustannukset
on saatettu työmarkkinaosapuolten sopimalla
tavalla sellaiselle tasolle, että ne, huomioon
ottaen pykälässä tarkoitettu tuki, mahdollista-
vat toiminnan kansainvälisessä liikenteessä,
myönnetään aluksella varustamotoimintaa
harjoittavalle suomalaiselle aluksen omista-
valle yhteisölle valtion varoista tukena:
1) yleisesti verovelvollisen merenkulkijan

kauppa-alusluetteloon merkityltä alukselta
saamasta merityötulosta toimitettua ennakon-
pidätystä ja maksettuja työnantajan sosiaali-
turva-, merimieseläkevakuutus-, työttömyys-
vakuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryhmähen-
kivakuutusmaksuja vastaavat määrät sekä va-
paa-ajan ryhmähenkivakuutuksesta ja vapaa-
ajan lisävakuutuksesta työnantajan maksamaa
osuutta vastaavat määrät; sekä
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea ei

kuitenkaan myönnetä kauppa-alusluetteloon

merkityn aluksen omistajalle sinä aikana, kun
tälle maksetaan sellaista valtion tai Ahvenan-
maan maakunnan avustusta tai tukea, jonka
tarkoituksena on aluksen käyttökustannusten
alentaminen.
— — — — — — — — — — — — —

Lain voimaantulosta säädetään asetuksella.
Lakia sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä
heinäkuuta 2000 aiheutuneista kustannuksista
maksettavaan tukeen.
Tällä lailla kumotaan ulkomaanliikenteen

kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta 23 päivänä jou-
lukuuta 1999 annettu laki (1301/1999). Ku-
mottavaa lakia sovelletaan kuitenkin vuoden
2000 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta aiheutu-
vaan työnantajan merimieseläkevakuutusmak-
sua vastaavaan tukeen.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen

HE 129/2000
LiVM 7/2000
EV 119/2000
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Lak i

N:o 923

toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan toimeentulotuesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1412/1997) 1 §:n 2

momentti ja 13 § sekä
lisätään 14 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Toimeentulotuen tarkoitus

— — — — — — — — — — — — —
Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena

on edistää henkilön ja perheen sosiaalista
turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista
sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista
riippuvuutta toimeentulotuesta.

13 §

Ehkäisevä toimeentulotuki

Kunta myöntää päättämiensä perusteiden
mukaan ehkäisevää toimeentulotukea 1 §:n 2
momentissa mainittujen tavoitteiden saavutta-
miseksi.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan
myöntää muun muassa tuen saajan aktivointia
tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaami-
seksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen
tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutu-
vien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin
tuen saajan omatoimista suoriutumista edistä-
viin tarkoituksiin.

14 §

Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen

— — — — — — — — — — — — —
Toimeentulotukiasiat on käsiteltävä kunnas-

sa viivytyksettä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2001.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

HE 134/2000
StVM 23/2000
EV 112/2000
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Valtioneuvoston asetus

N:o 924

kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön
esittelystä, säädetään kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta 26 päivänä heinäkuuta 1996
annetun lain (562/1996) 6 §:n ja 10 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin 10 §:n 1 momentti
on laissa (891/2000):

1 §
Euroopan yhteisön tai kauppa- ja teollisuus-

ministeriön myöntämä vientilupa vaaditaan
viennin tai yhteisötoimituksen sisältäessä:
1) ohjusteknologian valvontajärjestelyyn

kuuluvia kaksikäyttötuotteita;
2) kemiallisten ja biologisten tuotteiden

valvontajärjestelyyn kuuluvia kaksikäyttötuot-
teita;
3) tavanomaisten aseiden ja kaksikäyttö-

tuotteiden vientivalvontajärjestelyyn kuuluvia
kaksikäyttötuotteita;
4) ydintekniikan kaksikäyttötuotteiden

vientivalvontajärjestelyyn kuuluvia tuotteita;
5) kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian

vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestel-
män perustamisesta annetussa neuvoston ase-

tuksessa (EY) N:o 1334/2000 ja tiettyihin
sotilaallisiin loppukäyttöihin liittyvän teknisen
avun valvontaa koskevassa yhteisessä toimin-
nassa (2000/401/YUTP), jonka neuvosto on
hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopi-
muksen 14 artiklan perusteella, tarkoitettuja
tuotteita; tai
6) edellä 1–5 kohdassa tarkoitettujen tuot-

teiden valmistuksessa tai käytössä tarvittavaa
teknologiaa, palvelua tai muuta hyödykettä.

2 §
Viejän ja yhteisötoimittajan on tehtävä

lupahakemus kauppa- ja teollisuusministeriön
määräämällä tavalla.
Hakemuksessa ja sen liitteissä ilmoitetut

tiedot sitovat hakijaa. Viennin ja yhteisötoi-

Neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2000 (32000R1334); EYVL N:o L 159, 30.6.2000, s. 1
Neuvoston yhteinen toiminta 2000/401/YUTP (42000X401); EYVL N:o L 159, 30.6.2000, s. 216
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mituksen tai niiden ehtojen olennaisista muu-
toksista on ilmoitettava kauppa- ja teollisuus-
ministeriölle.

3 §
Kauppa- ja teollisuusministeriön lupa

myönnetään määräajaksi. Kauppa- ja teolli-
suusministeriö voi hakemuksesta muuttaa lu-
van käytölle asetettuja ehtoja.
Kauppa- ja teollisuusministeriö voi hake-

muksesta antaa viejälle ja yhteisötoimittajalle
ennakkotiedon luvan myöntämisen yleisistä
edellytyksistä.
Viejän ja yhteisötoimittajan on säilytettävä

lupa viiden vuoden ajan sen voimassaoloajan
päättymisestä ja vaadittaessa palautettava se
kauppa- ja teollisuusministeriölle.

4 §
Tässä asetuksessa tarkoitettu lupa voi olla:
1) yksittäislupa eli yksittäiselle viejälle

kaksikäyttötuotteiden lajia varten myönnettä-
vä lupa, joka on voimassa yhteen yksilöityyn
maahan tapahtuvassa viennissä;
2) koontilupa eli yksittäiselle viejälle kak-

sikäyttötuotteiden lajia tai ryhmää varten
myönnettävä lupa, joka on voimassa yhteen tai
useampaan yksilöityyn maahan tapahtuvassa
viennissä; tai
3) yleislupa eli useammalle viejälle tarkoi-

tettu kaksikäyttötuotteiden lajia tai ryhmää
varten myönnettävä avoin vientilupa, joka on
voimassa yhteen tai useampaan maahan ta-
pahtuvassa viennissä.
Euroopan yhteisön myöntämää yleislupaa

koskevilta osin on voimassa, mitä neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1334/2000 6 artiklassa ja
liitteessä II säädetään.
Yleisluvan käyttäjän rekisteröitymisen osal-

ta on voimassa mitä 6 §:ssä säädetään.

5 §
Viejän ja jokaisen luonnollisen henkilön ja

oikeushenkilön, joka toimittaa 1 §:ssä tarkoi-
tettuja tuotteita toiseen Euroopan unionin
jäsenvaltioon, tulee pitää yksityiskohtaista
luetteloa toteutuneista vienneistä ja toimituk-
sista. Luettelon on sisällettävä sellaiset kau-
palliset asiakirjat, joista voidaan todeta:
1) kaksikäyttötuotteiden kuvaus;
2) kaksikäyttötuotteiden määrä;
3) viejän, toimittajan ja vastaanottajan nimi

ja osoite; sekä
4) loppukäyttö ja -käyttäjä, milloin se on

tiedossa.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa

on säilytettävä vähintään viisi vuotta sen
vuoden päättymisestä, jolloin vienti tai toimi-
tus tapahtui. Luettelo on vaadittaessa esitet-
tävä toimivaltaiselle viranomaiselle.

6 §
Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, jokaisen

luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön, joka
toimittaa 1 §:ssä tarkoitettuja tuotteita toiseen
Euroopan unionin jäsenvaltioon, on 30 päivän
kuluessa ensimmäisestä toimituksesta rekiste-
röidyttävä kauppa- ja teollisuusministeriössä.
Rekisteröityessään toimittajan tulee ilmoittaa
nimensä ja osoitteen, jossa 5 §:ssä tarkoitetut
asiakirjat ja tiedot ovat tarkistettavissa.

7 §
Lupa on esitettävä tavaraa tullattaessa myös

silloin, kun tavara siirretään vapaasatamaan tai
-varastoon.
Luvan numero tai tunnus on merkittävä

tulli-ilmoitukseen. Tullille on vaadittaessa
esitettävä kauppa- ja teollisuusministeriön to-
distus 6 §:ssä tarkoitetusta rekisteröitymisestä.

8 §
Vientivalvonnasta vastaavien viranomaisten

ja teollisuuden välisenä yhteistyöelimenä toi-
mii vientivalvontaneuvottelukunta. Neuvotte-
lukunta antaa lupaviranomaisille lausuntoja
merkittävistä vientivalvontaan liittyvistä asi-
oista ja osallistuu vientivalvonnan kehittämi-
seen.
Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, va-

rapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä näiden
henkilökohtaiset varajäsenet kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan.
Jäsenistä kolmen tulee edustaa kauppa- ja

teollisuusministeriötä, kahden ulkoasiainmi-
nisteriötä, yhden sisäasiainministeriötä, yhden
puolustusministeriötä, yhden liikenne- ja vies-
tintäministeriötä, yhden suojelupoliisia, yhden
tullihallitusta sekä yhden teollisuutta.
Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen

eroaa kesken toimikauden, valtioneuvosto
määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Neuvottelukunta voi perustaa asioiden val-

mistelua varten työryhmiä, joihin voidaan
kutsua asiantuntijoita. Neuvottelukunta voi
ottaa sihteereitä.
Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa,

mitä valtion komiteoista on säädetty tai
määrätty.
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9 §
Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen

määräysten noudattamista valvovat kauppa- ja
teollisuusministeriö ja tullilaitos.

10 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä

marraskuuta 2000.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2000

Ministeri Kimmo Sasi

Ylitarkastaja Eero Aho
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