
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN

SOPIMUS SARJA
ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

2008 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2008 N:o 26—29

S ISÄLLYS
N:o Sivu
26 Laki tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatieto-

kannan perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

27 Valtioneuvoston asetus tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta
tullitutkintatietokannan osalta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta . . . . . . . . 151

28 Laki tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä
yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lue-
teltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

29 Valtioneuvoston asetus tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä
tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä
yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytä-
kirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta . . . . . . . . 158

(Suomen säädöskokoelman n:o 1212/2006)

Lak i

N:o 26

tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatie-
tokannan perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-

räysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2003 Eu-
roopan unionista tehdyn sopimuksen 34 ar-
tiklan mukaisesti solmitun tietotekniikan käy-
töstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen

muuttamisesta tullitutkintatietokannan perus-
tamisen osalta tehdyn pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina
voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin si-
toutunut.

HE 213/2006
HaVM 25/2006
EV 195/2006

9—2008



2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään val-
tioneuvoston asetuksella.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma
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(Suomen säädöskokoelman n:o 874/2007)

Valtioneuvoston asetus

N:o 27

tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatie-
tokannan osalta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään:

1 §
Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2003 Eu-
roopan unionista tehdyn sopimuksen 34 ar-
tiklan mukaisesti solmitun tietotekniikan käy-
töstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen
muuttamisesta tullitutkintatietokannan perus-
tamisen osalta tehty pöytäkirja, jonka edus-
kunta on hyväksynyt 1 päivänä joulukuuta
2006 ja jonka valtioneuvosto on hyväksynyt
21 päivänä joulukuuta 2006 ja jonka hyväk-
symisestä on ilmoitettu Euroopan unionin
neuvoston pääsihteerille 16 päivänä tammi-
kuuta 2007, tulee voimaan 15 päivänä loka-
kuuta 2007, niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn

yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkinta-
tietokannan perustamisen osalta tehdyn pöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta 22 päivänä jou-
lukuuta 2006 annettu laki (1212/2006) tulee
voimaan 15 päivänä lokakuuta 2007.

3 §
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan

kuuluvat määräykset ovat asetuksena voi-
massa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lo-

kakuuta 2007.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja Hanna Vuojela
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NEUVOSTON SÄÄDÖS, 
 

annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, 
 
pöytäkirjan tekemisestä tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muut-

tamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta 
 

(2003/C 139/01) 
 

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 
 
ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 34 artiklan 2 koh-

dan d alakohdan, 
 
ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan aloit-

teen(1), 
 
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2), 
 
SEKÄ KATSOO, ETTÄ tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa(3) 

edellytettyä tullitietojärjestelmää olisi käytettävä tietojen vaihtamiseksi sellaisten asiakirjojen 
olemassaolosta, jotka koskevat meneillään olevia tai päätökseen saatettuja tutkimuksia, sekä 
tutkimuksien asianmukaista koordinointia varten, 

 
ON PÄÄTTÄNYT, että tehdään pöytäkirja, jonka teksti on tämän säädöksen liitteenä ja 

jonka Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänään allekirjoittaneet, ja 
 
SUOSITTAA jäsenvaltioille tämän pöytäkirjan hyväksymistä niiden valtiosääntöjen asetta-

mien vaatimusten mukaisesti(4). 
 
Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2003. 
 
Neuvoston puolesta 
Puheenjohtaja 
M. Chrisochoïdis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) EYVL C 328, 23.11.2001, s. 12. 
(2) Lausunto annettu 18.12.2002 (ei ole vielä julkaistu EUVL:ssä). 
(3) EYVL C 316, 27.11.1995, s. 34. 
(4) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. 
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Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti tehty 

 
PÖYTÄKIRJA 

 
tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatie-

tokannan perustamisen osalta 
 
 

TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin 
jäsenvaltioita, 
 

VIITTAAVAT 8 päivänä toukokuuta 2003 annettuun Euroopan unionin neuvoston säädök-
seen, 

 
KATSOVAT, ETTÄ Euroopan unionin tulliyhteistyö on tärkeä osa vapauteen, turvallisuu-

teen ja oikeuteen perustuvaa aluetta, 
 
KATSOVAT, ETTÄ eri jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välisellä tietojenvaihdolla on täl-

laisen yhteistyön kannalta keskeinen merkitys, 
 
PANEVAT TÄYTÄNTÖÖN 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 Tampereella pidetyn Eu-

rooppa-neuvoston päätelmät, joiden mukaan 
— jäsenvaltioiden viranomaisten välistä yhteistyötä olisi hyödynnettävä mahdollisimman 

laajasti tutkittaessa valtioiden rajat ylittävää rikollisuutta (päätelmien kohta 43), 
— unionin laajuisia toimia rikollisuuden torjumiseksi pitäisi kehittää tasapainoisesti yksilöi-

den ja talouden toimijoiden vapaus ja lainmukaiset oikeudet turvaten (päätelmien kohta 40), ja 
— vakavaan talousrikollisuuteen liittyy yhä useammin verotus- ja tullinäkökohtia (päätel-

mien kohta 49), 
 
OTTAVAT HUOMIOON, että tulliunionia koskevasta toimintasuunnitelmasta 30 päivänä 

toukokuuta 2001 antamassaan päätöslauselmassa(1) neuvosto 
— ilmaisi olevansa yhtä mieltä siitä, että päätavoitteena on oltava yhteistyön parantaminen 

petosten sekä henkilöiden ja tavaroiden turvallisuutta uhkaavien muiden tekojen torjumiseksi 
tehokkaasti, 

— korosti sitä, että tullilla on merkittävä asema rajat ylittävän rikollisuuden torjumisessa 
ehkäisemällä, paljastamalla ja, tullilaitosten kansallisten toimivaltuuksien puitteissa, tutkimal-
la rikollista toimintaa veropetosten, rahanpesun ja huumausaineiden ja muiden laittomien ta-
varoiden kaupan aloilla ja panemalla siitä syytteeseen, sekä 

— korosti sitä, että tulliviranomaisten on tehtäviensä moninaisuuden vuoksi tehtävä työtä 
sekä yhteisön puitteissa että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston mukaisen yh-
teistyön puitteissa, 

 
KATSOVAT, että tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen(2) nojalla pe-

rustetun tullitietojärjestelmän ansiosta voidaan tallentaa henkilötietoja ainoastaan tarkkailua ja 
ilmoittamista, hienovaraista valvontaa tai erityistarkastuksia varten (yleissopimuksen 5 artikla) 
ja että muita tarkoituksia varten on vahvistettava täydentävä oikeusperusta, 

 
OVAT TIETOISIA SIITÄ, ETTÄ tällä hetkellä on mahdotonta vaihtaa toimivaltaisten vi-

ranomaisten välillä sähköisesti ja järjestelmällisesti tietoja sellaisten tutkinta-asiakirjojen ole-
massaolosta, jotka koskevat meneillään olevia tai päätökseen saatettuja tutkimuksia, ja siis 
koordinoida tutkimuksia asianmukaisesti, ja että tätä tarkoitusta varten olisi käytettävä tullitie-
tojärjestelmää, 
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OVAT TIETOISIA SIITÄ, ETTÄ Euroopan unionin kolmannen pilarin tietokantojen arvi-
oinnin tulokset saattavat osoittaa, että tarvitaan täydentävyyttä näiden järjestelmien välille, 

 
KATSOVAT, ETTÄ henkilötietoja tullialalla tallennettaessa, käsiteltäessä ja käytettäessä 

olisi asiaankuuluvalla tavalla otettava huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen auto-
maattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen periaatteet sekä Euroopan neuvoston ministerikomitean henkilötietojen käy-
tön sääntelemisestä poliisialalla 17 päivänä syyskuuta 1987 antaman suosituksen R(87) 
15 kohta 5.5, 

 
TOTEAVAT, että 3 päivänä joulukuuta 1998 parhaista tavoista panna täytäntöön Amster-

damin sopimuksen määräykset vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen to-
teuttamisesta tehdyn neuvoston ja komission toimintasuunnitelman(3) kohdan 48 mukaan on 
tutkittava, voisiko Euroopan poliisivirastolla (Europol) olla pääsy tullitietojärjestelmään ja 
millä tavoin, 

 
OVAT SOPINEET SEURAAVAA: 

 
1 artikla 

Yleissopimusta tietotekniikan käytöstä tul-
lialalla(4) muutetaan seuraavasti: 

1) Lisätään V luvun jälkeen kolme lukua 
seuraavasti: 

 
"V A luku 

Tullitutkintatietokannan perustaminen 

12 a artikla 
1. Tullitietojärjestelmä käsittää 3 artiklassa 

tarkoitettujen ja erityiseen tietokantaan, jäl-
jempänä 'tullitutkintatietokanta', tallennettu-
jen tietojen lisäksi myös tässä luvussa tarkoi-
tetut tiedot. Rajoittamatta tämän sekä V B ja 
V C luvun määräysten soveltamista kaikkia 
tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelle-
taan myös tullitutkintatietokantaan. 

2. Tullitutkintatietokannan tarkoituksena 
on, että 7 artiklan mukaisesti nimetyt jäsen-
valtion tullitutkinta-alan toimivaltaiset viran-
omaiset aloittaessaan yhtä tai useampaa hen-
kilöä tai yritystä koskevan tutkinnan tai suo-
rittaessaan tutkintaa voivat 2 artiklan 2 koh-
dassa esitetyn tarkoituksen toteuttamiseksi 
tutkinnan olemassaoloa koskevien tietojen 
avulla selvittää, mitkä muiden jäsenvaltioi-
den toimivaltaiset viranomaiset suorittavat tai 
ovat suorittaneet kyseisiä henkilöitä tai yri-
tyksiä koskevaa tutkintaa. 

3. Kukin jäsenvaltio lähettää tullitutkinta-
tietokantaa varten muille jäsenvaltioille ja 16 
artiklassa tarkoitetulle komitealle luettelon 
kansallisen lainsäädäntönsä vakavista rikko-

misista. 
Tämä luettelo käsittää ainoastaan rikkomi-

set, joista voi seurata 
— vapausrangaistus tai vapaudenriiston 

käsittävä turvaamistoimenpide, jonka enim-
mäisaika on vähintään 12 kuukautta, tai 

— sakko, joka on vähintään 15 000 euroa. 
4. Jos tullitutkintatietokannasta tietoja ha-

keva jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja henkilös-
tä tai yrityksestä, josta jo on tietoja järjestel-
mässä, jäsenvaltion on pyydettävä tiedot toi-
mittaneen jäsenvaltion apua voimassa olevi-
en keskinäistä avunantoa koskevien määräys-
ten nojalla. 

 
V B luku 

Tullitutkintatietokannan toiminta ja käyttö 

12 b artikla 
1. Toimivaltaiset viranomaiset tallentavat 

tutkintaa koskevia tietoja tullitutkintatieto-
kantaan 12 a artiklan 2 kohdassa esitettyä 
tarkoitusta varten. Tiedot voivat koskea aino-
astaan seuraavia luokkia: 

i) henkilö tai yritys, joka on tai on ollut jä-
senvaltion toimivaltaisen viranomaisen tut-
kinnan kohteena ja: 

— jonka asianomaisen jäsenvaltion kansal-
lisen lainsäädännön mukaan epäillään rikko-
van tai rikkoneen vakavalla tavalla kansallis-
ta lainsäädäntöä tai osallistuvan tai osallistu-
neen siihen, tai 

— josta on tehty raportti, jossa on todettu 
tällaisen rikkomisen tapahtuneen, tai 
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— joka on tuomittu hallinnolliseen tai oi-
keudelliseen seuraamukseen tällaisesta rik-
komisesta; 

ii) tutkinnan ala; 
iii) asiaa käsittelevän jäsenvaltion viran-

omaisen nimi, kansallisuus ja yhteystieto ja 
asian numero. 

Edellä i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetut tie-
dot on tallennettava tietorekisteriin kustakin 
henkilöstä tai yrityksestä erikseen. Eri tieto-
rekistereitä ei saa yhdistää. 

2. Edellä 1 kohdan i alakohdassa tarkoitet-
tuihin henkilötietoihin ei saa tallentaa muita 
tietoja kuin: 

i) henkilöt: nimi, tyttönimi, etunimet ja 
omaksutut nimet, syntymäaika ja -paikka, 
kansalaisuus ja sukupuoli; 

ii) yritykset: toiminimi, liiketoiminnassa 
käytetty nimi, kotipaikka ja arvonlisävero-
tunniste. 

3. Tiedot tallennetaan määräajaksi 12 e ar-
tiklan mukaisesti. 

 
12 c artikla 

Jäsenvaltio ei ole velvoitettu tallentamaan 
tapauskohtaisia tietoja 12 b artiklan mukai-
sesti, jos ja niin pitkään kuin tallentaminen 
vahingoittaisi kyseisen jäsenvaltion yleistä 
järjestystä tai muita olennaisia etuja erityises-
ti tietosuojan alalla. 
 

12 d artikla 
1. Oikeus tallentaa tietoja tullitutkintatieto-

kantaan ja hakea niitä kuuluu vain 12 a artik-
lan 2 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille. 

2. Tiedon haku tullitutkintatietokannasta 
voi koskea seuraavia henkilötietoja: 

i) henkilöt: etunimi ja/tai sukunimi ja/tai 
tyttönimi ja/tai omaksuttu nimi ja/tai synty-
mäaika; 

ii) yritykset: toiminimi ja/tai liiketoimin-
nassa käytetty nimi ja/tai arvonlisäverotun-
niste. 
 

V C luku 

Tullitutkintatietokannassa olevien tietojen 
säilyttämisaika 

12 e artikla 
1. Tietojen säilyttämisaika määräytyy kun-

kin tiedot tallentaneen jäsenvaltion lakien, 
asetusten ja menettelyjen mukaan. Seuraavia 

määräaikoja, jotka alkavat sinä päivänä, jona 
tiedot tallennetaan tietokantaan, ei kuiten-
kaan saa missään tapauksessa ylittää: 

i) meneillään olevaa tutkintaa koskevia tie-
toja ei saa säilyttää yli kolmea vuotta, jos rik-
komista ei sinä aikana ole todettu tapahtu-
neen; tiedot on poistettava tätä ennen, jos 
viimeisestä tutkintatoimesta on kulunut vuo-
si; 

ii) sellaista tutkintaa koskevia tietoja, jossa 
on todettu rikkomisen tapahtuneen mutta 
jonka perusteella ei ole vielä annettu vanke-
ustuomiota tai määrätty sakkoa, saa säilyttää 
enintään kuuden vuoden ajan; 

iii) sellaista tutkintaa koskevia tietoja, jon-
ka perusteella on annettu tuomio tai määrätty 
sakko, saa säilyttää enintään kymmenen vuo-
den ajan. 

2. Heti kun tiedot toimittaneen jäsenvaltion 
kansallisten lakien ja hallinnollisten määräys-
ten mukaisesti tutkinta lopetetaan jonkin 12 b 
artiklan soveltamisalaan kuuluvan henkilön 
tai yrityksen osalta, henkilöä tai yritystä kos-
kevat tiedot on välittömästi poistettava tieto-
kannasta kaikissa 1 kohdan i, ii ja iii alakoh-
dassa tarkoitetuissa tutkinnan vaiheissa. 

3. Tiedot on poistettava tullitutkintatieto-
kannasta automaattisesti sinä päivänä, jona 1 
kohdan mukaiset tietojen enimmäissäilytys-
ajat ylittyvät." 

2) Korvataan yleissopimuksen 20 artiklassa 
ilmaisu "12 artiklan 1 ja 2 kohdassa" ilmai-
sulla "12 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 12 e ar-
tiklassa". 

 
2 artikla 

1. Jäsenvaltiot hyväksyvät tämän pöytäkir-
jan niiden valtiosääntöjen asettamien vaati-
musten mukaisesti. 

2. Jäsenvaltiot ilmoittavat tallettajalle nii-
den valtiosääntöjen asettamien vaatimusten 
mukaisten, tämän pöytäkirjan hyväksymisek-
si tarvittavien edellytysten täyttymisestä. 

3. Tämä pöytäkirja tulee voimaan asian-
omaisten kahdeksan jäsenvaltion osalta 90 
päivän kuluttua siitä, kun kahdeksantena tä-
män muodollisuuden suorittava valtio, joka 
on Euroopan unionin jäsen silloin kun neu-
vosto antaa säädöksen tämän pöytäkirjan te-
kemisestä, on antanut 2 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen. Jos yleissopimus ei kuitenkaan 
ole tullut voimaan kyseisenä päivänä, tämä 
pöytäkirja tulee voimaan asianomaisten kah-
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deksan jäsenvaltion osalta sinä päivänä, jona 
yleissopimus tulee voimaan. 

4. Kahdeksannen 2 kohdan mukaisesti teh-
dyn ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen ta-
pahtuvat jäsenvaltioiden ilmoitukset vaikut-
tavat siten, että 90 päivän kuluttua ilmoituk-
sesta tämä pöytäkirja tulee voimaan kyseisen 
jäsenvaltion ja niiden jäsenvaltioiden välillä, 
joiden osalta pöytäkirja on jo tullut voimaan. 

5. Jäsenvaltiot vievät tullitutkintatietokan-
taan ainoastaan tietoja, jotka tallennetaan tä-
män pöytäkirjan voimaantulon jälkeisen tut-
kinnan yhteydessä. 

 
3 artikla 

1. Tähän pöytäkirjaan voi liittyä jokainen 
valtio, josta tulee Euroopan unionin jäsen ja 
joka liittyy yleissopimukseen. 

2. Tämän pöytäkirjan liittyvän valtion kie-
linen, Euroopan unionin neuvoston laatima 
teksti on todistusvoimainen. 

3. Liittymisasiakirjat talletetaan tallettajan 
huostaan. 

4. Tämä pöytäkirja tulee siihen liittyvän jä-
senvaltion osalta voimaan 90 päivän kuluttua 
siitä päivästä, jona asianomainen valtio on 
tallettanut liittymiskirjansa, tai tämän pöytä-
kirjan voimaantulopäivänä, jos pöytäkirja ei 
ole vielä tullut voimaan mainitun 90 päivän 
määräajan päättyessä ja sillä ehdolla, että 

yleissopimus on jäsenvaltion osalta voimas-
sa. 

 
4 artikla 

Euroopan unioniin liittyvän valtion, joka 
liittyy yleissopimukseen sen 25 artiklan mu-
kaisesti tämän pöytäkirjan voimaantulon jäl-
keen, katsotaan liittyvän yleissopimukseen 
sellaisena kuin se on muutettuna tällä pöytä-
kirjalla. 
 

5 artikla 
Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on 

tämän pöytäkirjan tallettaja. 
Tallettaja julkaisee Euroopan unionin viral-

lisessa lehdessä tiedot tämän pöytäkirjan hy-
väksymisistä ja siihen liittymisistä sekä lau-
sumat ja muut tähän pöytäkirjaan liittyvät il-
moitukset. 

 
Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä 

toukokuuta vuonna kaksituhattakolme eng-
lannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, 
kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, 
suomen ja tanskan kielellä yhtenä ainoana 
kappaleena, jonka jokainen teksti on yhtä to-
distusvoimainen; alkuperäiskappale tallete-
taan Euroopan unionin neuvoston pääsihtee-
ristön arkistoon. 

 



(Suomen säädöskokoelman n:o 904/2005)

Lak i

N:o 28

tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä
yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuk-
sessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 1999
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3
artiklan (nykyisin 31 artikla) perusteella tuot-
toon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta
tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä
yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekis-
terinumeron sisällyttämisestä yleissopimuk-
sessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkir-
jan, sellaisena kuin sen suomenkielinen ver-
sio on oikaistuna, lainsäädännön alaan kuulu-

vat määräykset ovat lakina voimassa niin
kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään val-

tioneuvoston asetuksella.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

HE 70/2005
HaVM 15/2005
EV 127/2005
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(Suomen säädöskokoelman n:o 92/2008)

Valtioneuvoston asetus

N:o 29

tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä
yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuk-
sessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-

tulosta

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään:

1 §
Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 1999
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3
artiklan (nykyisin 31 artikla) perusteella tuot-
toon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta
tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä
yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekis-
terinumeron sisällyttämisestä yleissopimuk-
sessa lueteltuihin tietoihin tehty pöytäkirja,
sellaisena kuin sen suomenkielinen versio on
oikaistuna, jonka eduskunta on hyväksynyt 8
päivänä marraskuuta 2005 ja jonka valtioneu-
vosto on hyväksynyt 17 päivänä marraskuuta
2005 ja jonka hyväksymisestä on ilmoitettu
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille

12 päivänä tammikuuta 2006, tulee voimaan
14 päivänä huhtikuuta 2008 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamis-

alasta tietotekniikan käytöstä tullialalla teh-
dyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen
rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopi-
muksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytä-
kirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta 18 päivänä marras-
kuuta 2005 annettu laki (904/2005) tulee voi-
maan 14 päivänä huhtikuuta 2008.
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3 §
Pöytäkirjan, sellaisena kuin sen suomen-
kielinen versio on oikaistuna, muut kuin lain-
säädännön alaan kuuluvat määräykset ovat
asetuksena voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä

huhtikuuta 2008.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja Hanna Vuojela
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Liite 2 
 
 
 

NEUVOSTON SÄÄDÖS, 

 
annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, 

 
pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 
tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdys-

sä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopi-
muksessa lueteltuihin tietoihin 

 
(1999/C 91/01) 

 
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 
 
ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 koh-

dan c alakohdan, 
 
sekä katsoo, että 
 
tullialan yhteistyötä koskevien säädösten yhtenäistämisen ja järjestäytyneen rikollisuuden 

torjunnan tehostamisen vuoksi on laajennettava tuottoa koskevan rahanpesun soveltamisalaa 
ja sisällytettävä ”kuljetusvälineen rekisterinumero” yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin, 

 
ON PÄÄTTÄNYT tehdä pöytäkirjan, jonka teksti on tämän säädöksen liitteenä ja jonka  

jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänä päivänä allekirjoittaneet, ja 
 
SUOSITTAA, että jäsenvaltiot hyväksyvät sen valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten 

mukaisesti. 
 
Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 1999. 
 
Neuvoston puolesta 
O. SCHILY 
Puheenjohtaja 
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Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty 
 

PÖYTÄKIRJA 
 

tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdys-
sä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopi-

muksessa lueteltuihin tietoihin 
 

Tämän pöytäkirjan KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin jäsenval-
tioita, ja jotka 

 
VIITTAAVAT 12 päivänä maaliskuuta 1999 annettuun Euroopan unionin neuvoston sää-

dökseen, ja 
 
OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 

tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen (1), jäljempänä `yleissopimus`, sekä 
 
OVAT SOPINEET SEURAAVAA: 

 
1 artikla  

Muutetaan yleissopimuksen 1 artiklan 
1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti: 

"— kansainvälisestä laittomasta huumaus-
aineiden kaupasta tai jäljempänä lueteltuihin 
säädöksiin tai määräyksiin kohdistuvista rik-
komuksista peräisin olevan, suoraan tai välil-
lisesti saadun taikka suoraan tai välillisesti 
siinä käytetyn omaisuuden tai tuoton siirtoa, 
muuntamista, kätkemistä tai peittelyä: 

i) jäsenvaltion lakeja, asetuksia ja hallin-
nollisia määräyksiä, joiden soveltaminen 
kuuluu kokonaisuudessaan tai osittain kysei-
sen jäsenvaltion tullihallinnon toimivaltaan ja 
jotka koskevat sellaisten tavaroiden liikku-
vuutta rajojen yli, joihin kohdistuu erityisesti 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 36 
ja 223 artiklassa tarkoitettuja kielto-, rajoitus- 
tai valvontatoimenpiteitä, sekä yhdenmukais-
tamattomia valmisteveroja;  

ii) kaikkia yhteisön säännöksiä ja niiden 
soveltamista koskevia säännöksiä, jotka kos-
kevat jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisessä kaupassa sekä jäsenvaltioiden väli-
sessä kaupassa liikkuvien tavaroiden tuontia, 
vientiä, kauttakulkua ja alueella oloa, kun on 
kyse tavaroista, joilla ei ole perustamissopi-

muksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yh-
teisöasemaa, tai tavaroista, joiden yhteisöase-
man vahvistamiseksi tarvitaan lisätarkastuk-
sia tai -tutkimuksia;  

iii) kaikkia yhteisen maatalouspolitiikan 
yhteydessä annettuja yhteisön säännöksiä ja 
erityissääntöjä, jotka koskevat maataloustuot-
teiden jalostamisessa tuotettuja tavaroita;  

iv) kaikkia tuonnin yhteydessä suoritettavia 
valmisteveroja ja arvonlisäveroa koskevia 
yhteisön säännöksiä ja niitä koskevia kansal-
lisia soveltamissäännöksiä." 
 

2 artikla  
Lisätään seuraava luokka yleissopimuksen 

4 artiklassa lueteltuihin tietoihin: 
"ix) kuljetusvälineen rekisterinumero." 

 
3 artikla  

1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tämä 
pöytäkirja valtiosääntöjensä asettamien vaa-
timusten mukaisesti. 

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava talletta-
jalle valtiosääntöjensä asettamien vaatimus-
ten mukaisten, tämän pöytäkirjan hyväksy-
miseksi tarvittavien menettelyjen saattami-
sesta päätökseen. 
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3. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdek-
sänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun vii-
meinen tämän muodollisuuden suorittanut 
valtio, joka on Euroopan unionin jäsen silloin 
kun neuvosto hyväksyy tämän pöytäkirjan 
tekemistä koskevan säädöksen, on tehnyt 
2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen. Se tulee 
kuitenkin voimaan aikaisintaan samanaikai-
sesti yleissopimuksen kanssa. 
 

4 artikla  
1. Tähän pöytäkirjaan voi liittyä jokainen 

valtio, josta tulee Euroopan unionin jäsen. 
2. Liittymisasiakirjat talletetaan tallettajan 

huostaan. 
3. Tämän pöytäkirjan teksti, jonka Euroo-

pan unionin neuvosto on laatinut pöytäkir-
jaan liittyvän valtion kielellä tai kielillä, on 
todistusvoimainen. 

4. Tämä pöytäkirja tulee voimaan siihen 
liittyneen jäsenvaltion osalta yhdeksänkym-
menen päivän kuluttua sen liittymisasiakirjan 
tallettamispäivästä, tai tämän pöytäkirjan 
voimaantulopäivänä, jos se ei vielä ole tullut 
voimaan edellä mainitun yhdeksänkymme-
nen päivän määräajan päättyessä. 

5 artikla 
Valtion, josta tulee Euroopan unionin jä-

senvaltio ja joka liittyy yleissopimukseen sen 
25 artiklan mukaisesti, on hyväksyttävä tä-
män pöytäkirjan määräykset. 
 

6 artikla 
1. Tämän pöytäkirjan korkeana sopimus-

puolena olevat jäsenvaltiot voivat ehdottaa 
muutoksia tähän pöytäkirjaan. Muutosehdo-
tukset toimitetaan tallettajalle, joka toimittaa 
ne neuvostolle. 

2. Neuvosto tekee muutokset ja suosittaa 
niiden hyväksymistä jäsenvaltioille niiden 
valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mu-
kaisesti. 

3. Näin tehdyt muutokset tulevat voimaan 
3 artiklan määräysten mukaisesti. 
 

7 artikla  
1. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri 

on tämän pöytäkirjan tallettaja. 
2. Tallettaja julkaisee tätä pöytäkirjaa kos-

kevat ilmoitukset, asiakirjat tai tiedoksiannot 
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. 
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JULISTUKSET  

1. Espanjan kuningaskunta julistaa aiko-
muksenaan olevan, että sisällytettäessä tieto-
ja tullitietojärjestelmään se sitä ennen kussa-
kin tapauksessa ottaa huomioon oikeusturvan 
ja syyttömyysoletuksen periaatteet, erityisesti 
silloin kun lisättävät tiedot liittyvät veroasi-
oihin. 

 

2. Tanska julistaa omalta osaltaan, että 
1 artiklaa sovelletaan ainoastaan sellaisiin 
rikkomuksiin, joiden yhteydessä varastetun 
tavaran kätkeminen on Tanskan lain mukaan 
aina rangaistava teko mukaan lukien Tanskan 
rikoslain 191 a pykälä varastettujen huuma-
usaineiden kätkemisestä erityisen törkeän sa-
lakuljetuksen yhteydessä. 
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