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eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien
velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä

kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n 1 momentti ja 4 §,
sellaisina kuin ne ovat laissa 364/2002, sekä

lisätään lakiin uusi 2 b § seuraavasti:

2 a §
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-

muksen 215 artiklan nojalla talous- ja rahoi-
tussuhteiden keskeyttämisestä kolmannen
maan kanssa tai rajoittavien toimenpiteiden
kohdistamisesta luonnollisiin tai oikeushenki-
löihin, ryhmiin tai muihin kuin valtiollisiin
yhteisöihin annettujen asetusten täytäntöön-
panosta annetaan tarvittaessa tarkempia sään-
nöksiä valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

2 b §
Sen lisäksi, mitä 2 a §:n 1 momentissa

tarkoitetuissa Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen nojalla annetuissa asetuk-
sissa säädetään, niiden liitteissä nimetyn
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön va-
rojen jäädyttämisen panee täytäntöön ulko-
asiainministeriön hakemuksesta ulosottomies
noudattaen ulosottokaaren (705/2007) 8 lu-
vun 5—10 ja 12—15 §:ää. Jäädyttämisen
täytäntöönpanosta ja jäädytettyjen varojen
säilyttämisestä ja hoidosta aiheutuvista ku-
luista vastaa päätöksen kohde.

Jäädyttämistä ja jäädyttämisen kumoamista

koskeva asetus pannaan täytäntöön muutok-
senhausta huolimatta.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain
(503/2008) 2 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvel-
vollisen on salassapitosäännösten estämättä
viipymättä oma-aloitteisesti toimitettava hal-
lussaan olevat tämän pykälän 1 momentissa
tarkoitettuja luonnollisia henkilöitä tai oi-
keushenkilöitä koskevat ulosottokaaren 3 lu-
vun 66 §:ssä tarkoitetut tiedot ulosottomie-
helle. Sivullisen ja viranomaisen velvollisuu-
desta antaa tietoja ulosottomiehelle säädetään
ulosottokaaren 3 luvun 64—68 §:ssä.

Edellä 2 a §:n 1 momentissa tarkoitetuissa
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen nojalla annetuissa asetuksissa, Eu-
roopan unionista tehdyn sopimuksen 29 ar-
tiklan nojalla annetuissa rajoittavia toimenpi-
teitä koskevissa neuvoston päätöksissä ja Yh-
distyneiden kansakuntien turvallisuusneuvos-
ton pakotteita koskevissa päätöslauselmissa
kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle
osoitettavista tehtävistä vastaa Suomessa ul-
koasiainministeriö, jos ne eivät kuulu muun
viranomaisen toimialaan.
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4 §
Rangaistus viranomaisen tämän lain no-

jalla antaman säännöstelymääräyksen rikko-
misesta tai sen yrittämisestä sekä Euroopan
unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitii-
kan alaan kuuluvien Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan no-

jalla annettujen asetusten rikkomisesta ja sen
yrittämisestä säädetään rikoslain (39/1889)
46 luvun 1—3 §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2015.
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