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(Suomen säädöskokoelman n:o 672/2009)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 44

EU-Afrikka infrastruktuurirahaston säännöistä tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2009

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan
kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
EU-Afrikka infrastruktuurirahaston sään-

nöistä Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta
2007 tehty sopimus on voimassa 15 päivästä
kesäkuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopi-
muksen 8 päivänä toukokuuta 2009. Liittymi-
sestä on ilmoitettu Euroopan investointipan-
kille 15 päivänä kesäkuuta 2009.

(Sopimus on nähtävänä ja saatavana ulkoasiainministeriössä, joka antaa siitä myös tietoja
suomeksi ja ruotsiksi)

18—2009



2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä syys-

kuuta 2009.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen
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(Suomen säädöskokoelman n:o 203/2009)

L a k i

N:o 45

Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tashkentissa 28 päivänä maaliskuuta 2008

Suomen tasavallan hallituksen ja Uzbekista-
nin tasavallan hallituksen välillä keskinäi-
sestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvat mää-

räykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin
Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 213/2008
HaVM 1/2009
EV 9/2009
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(Suomen säädöskokoelman n:o 673/2009)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 46

Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2009

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön toimi-
alaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn hallinto- ja kuntaministerin esittelystä, sääde-
tään:

1 §
Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunan-

nosta tulliasioissa Tashkentissa 28 päivänä
maaliskuuta 2008 allekirjoitettu sopimus,
jonka eduskunta on hyväksynyt 10 päivänä
maaliskuuta 2009 ja jonka tasavallan presi-
dentti on hyväksynyt 27 päivänä maaliskuuta
2009, tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta
2009 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunan-

nosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lain-

säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta 27 päivänä maaliskuuta
2009 annettu laki (203/2009) tulee voimaan
13 päivänä syyskuuta 2009.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä

syyskuuta 2009.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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SOPIMUS 
SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA UZBEKISTANIN TASAVALLAN HAL-

LITUKSEN VÄLISESTÄ KESKINÄISESTÄ AVUNANNOSTA TULLIASIOISSA 
 

Suomen tasavallan hallitus ja Uzbekistanin 
tasavallan hallitus, jäljempänä "sopimuspuo-
let", jotka  

katsovat, että tullilakien vastaiset teot va-
hingoittavat niiden taloudellisia, kaupallisia, 
verotaloudellisia, yhteiskunnallisia ja kult-
tuurisia etuja sekä teollisuuden ja maatalou-
den etuja, 

ovat vakuuttuneita siitä, että tullilakien vas-
taisten tekojen torjuntaa voidaan tehostaa 
niiden tulliviranomaisten välisellä tiiviillä 
yhteistyöllä, 

katsovat, että on tärkeää määrätä oikein 
maahantuonnin tai maastaviennin yhteydessä 
kannettavat tullit ja muut verot sekä varmis-
taa kielto-, rajoitus- ja valvontatoimenpitei-
den asianmukainen täytäntöönpano, mukaan 
lukien tuoteväärennöksiä ja rekisteröityjä ta-
varamerkkejä koskevien säännösten ja mää-
räysten täytäntöönpanoon liittyvät toimenpi-
teet, 

katsovat, että aseiden, ammusten, räjähdys-
aineiden, myrkyllisten tavaroiden, radioaktii-
visten aineiden sekä huumausaineiden ja 
psykotrooppisten aineiden laiton kauppa on 
vaara kansanterveydelle ja yhteiskunnalle,  

ottavat huomioon 21 päivänä kesäkuuta 
1996 allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja 
niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin ta-
savallan välistä kumppanuutta koskevan 
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, 

ottavat huomioon määräykset, jotka sisäl-
tyvät Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuu-
dessa vuonna 1961 tehtyyn huumausaine-
yleissopimukseen, sellaisena kuin se on muu-
tettuna, vuonna 1971 tehtyyn psykotrooppi-
sia aineita koskevaan yleissopimukseen, sel-
laisena kuin se on muutettuna, sekä vuonna 
1988 huumausaineiden ja psykotrooppisten 
aineiden laitonta kauppaa vastaan tehtyyn 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuk-
seen ja sen liitteeseen, sellaisena kuin se on 
muutettuna, ja 

ottavat huomioon myös Tulliyhteistyöneu-
voston asiaankuuluvat instrumentit, erityises-

ti 5 päivänä joulukuuta 1953 annetun suosi-
tuksen keskinäisestä hallinnollisesta avunan-
nosta, 

ovat sopineet seuraavaa: 
 

1 artikla 

Määritelmät 

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan 
a) "tullilaeilla" niitä säännöksiä ja määrä-

yksiä, joita sopimuspuolten tulliviranomaiset 
soveltavat tavaroiden - mukaan lukien mak-
suvälineiden - tuontiin, vientiin, kauttakulje-
tukseen, varastointiin ja liikkumiseen ja jotka 
koskevat tulleja, veroja tai muita tulliviran-
omaisten kantamia maksuja taikka kielto-, ra-
joitus- tai valvontatoimenpiteitä; 

b) "tulliviranomaisella" Suomen tasavallas-
sa Tullihallitusta ja Uzbekistanin tasavallassa 
Valtion tullikomiteaa, jotka ovat toimivaltai-
sia panemaan täytäntöön tämän artiklan a)- 
kohdassa tarkoitettuja säännöksiä ja määrä-
yksiä; 

c) "tullilakien vastaisella teolla" tullilakien 
rikkomista tai sen yritystä; 

d) "tulleilla ja veroilla" tulleja ja kaikkia 
muita tavaroiden tuonnissa tai viennissä tai 
näiden yhteydessä kannettavia veroja, mak-
suja ja kuluja, ei kuitenkaan maksuja tai ku-
luja, joiden määrä vastaa likimäärin suorite-
tuista palveluksista aiheutuneita kustannuk-
sia, mukaan lukien Suomen tasavallan osalta 
Euroopan unionin toimivaltaisten elinten 
määräämät tullit ja verot; 

e) "henkilöllä" luonnollista henkilöä tai oi-
keushenkilöä, ellei asiayhteys muuta edelly-
tä; 

f) "henkilötiedoilla" tietoja, jotka koskevat 
tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa yksi-
löä; 

g) "huumausaineilla" eloperäistä tai syn-
teettistä ainetta, joka mainitaan vuoden 1961 
huumausaineyleissopimuksen I ja II listassa, 
sellaisina kuin ne ovat muutettuina, sekä ai-
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netta, joka on rinnastettu huumausaineisiin 
kansallisessa lainsäädännössä; 

h) "psykotrooppisilla aineilla" eloperäistä, 
synteettistä tai luonnosta saatavaa ainetta, jo-
ka mainitaan vuoden 1971 psykotrooppisia 
aineita koskevan yleissopimuksen I, II, III ja 
IV listassa, sellaisina kuin ne ovat muutettui-
na, sekä mitä tahansa ainetta, joka on rinnas-
tettu psykotrooppisiin aineisiin kansallisessa 
lainsäädännössä; 

i) "huumausaineiden lähtöaineilla" kemial-
lisia aineita, jotka on lueteltu vuoden 1988 
YK:n yleissopimuksen liitteessä, sellaisena 
kuin se on muutettuna; 

j) "valvotulla läpilaskulla" menettelytapaa, 
jolla huumausaineiden, psykotrooppisten ai-
neiden ja huumausaineiden lähtöaineiden tai 
muiden niitä korvaavien aineiden sekä mui-
den laittomasti kuljetettujen tavaroiden salli-
taan kulkea sopimuspuolten alueelta, alueen 
kautta tai alueelle niiden toimivaltaisten vi-
ranomaisten tieten ja valvonnassa tullilakien 
vastaisiin tekoihin osallisten henkilöiden pal-
jastamiseksi ja tunnistamiseksi; 

k) "pyynnön esittäneellä tulliviranomaisel-
la" sen sopimuspuolen tulliviranomaista, joka 
pyytää apua tulliasioissa; 

l) "pyynnön vastaanottaneella tulliviran-
omaisella" sen sopimuspuolen tulliviran-
omaista, jolta pyydetään apua tulliasioissa. 
 
 
 

2 artikla 

Sopimuksen soveltamisala 

1. Sopimuspuolet antavat tulliviranomais-
tensa välityksellä ja tämän sopimuksen mää-
räysten mukaisesti toisilleen apua 

a) tullilakien asianmukaisen noudattamisen 
varmistamiseksi; 

b) tullilakien vastaisten tekojen estämiseksi 
ja tutkimiseksi sekä niitä koskeviin syytetoi-
miin ryhtymiseksi; 

c) tapauksissa, jotka koskevat tullilakien 
soveltamiseen liittyvien asiakirjojen tiedoksi 
antamista. 

2. Tämän sopimuksen mukaista apua anne-
taan pyynnön vastaanottaneen sopimuspuo-
len valtion alueella voimassa olevan lainsää-
dännön mukaisesti sekä pyynnön vastaanot-

taneen tulliviranomaisen toimivallan ja käy-
tettävissä olevien voimavarojen rajoissa. Tar-
vittaessa tulliviranomainen voi siirtää avun-
annon muun toimivaltaisen viranomaisen 
hoidettavaksi. 

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

4. Tämä sopimus ei vaikuta niiden rikos-
asioissa annettavaa oikeusapua koskevien 
kansainvälisten sopimusten tai tulliyhteistyö-
tä koskevien kansainvälisten sopimusten so-
veltamiseen, joita sopimuspuolet ovat teh-
neet. 
 
 

3 artikla 

Avunannon ala 

1. Säännösten ja määräysten mukaisesti so-
pimuspuolten tulliviranomaiset toimittavat 
toisilleen - pyynnöstä ja tarvittaessa ennak-
kotutkinnan suoritettuaan - kaikki tiedot, joi-
den avulla ne voivat varmistaa tullien ja ve-
rojen asianmukaisen kantamisen, ja erityises-
ti tiedot, jotka helpottavat 

a) tavaroiden tullausarvon, tariffinimikkeen 
ja alkuperän määrittämistä; 

b) kieltoja, rajoituksia ja valvontaa koske-
vien säännösten ja määräysten täytäntöönpa-
noa. 

2. Pyynnön vastaanottanut tulliviranomai-
nen toimittaa pyynnöstä kaikki kyseisessä 
sopimuspuolessa sovellettavia tullilakeja ja 
menettelyjä koskevat tiedot, joilla on merki-
tystä tullilakien vastaisen teon tutkinnassa. 

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

4. Suorittaessaan tutkintaa toisen tullivi-
ranomaisen puolesta kumpikin tulliviran-
omainen toimii siten kuin toimiessaan omaan 
lukuunsa tai oman sopimuspuolensa toisen 
viranomaisen pyynnöstä. 

5. Jollei pyynnön vastaanottanut tulliviran-
omainen ole asianmukainen virasto täyttä-
mään pyyntöä, se lähettää pyynnön viipymät-
tä asianmukaiselle virastolle pyytäen siltä yh-
teistyötä. 
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4 artikla 

Avunantotapaukset 

Tulliviranomaiset ilmoittavat oma-aloit-
teisesti tai pyynnöstä toisilleen seuraavat tie-
dot: 

a) onko pyynnön esittäneen tulliviranomai-
sen valtion alueelle tuodut tavarat viety lailli-
sesti toisen tulliviranomaisen valtion alueel-
ta, ja mihin tullimenettelyyn tavarat oli mah-
dollisesti asetettu; 

b) onko pyynnön esittäneen tulliviranomai-
sen valtion alueelta viedyt tavarat tuotu lailli-
sesti toisen tulliviranomaisen valtion alueel-
le, ja mihin tullimenettelyyn tavarat oli mah-
dollisesti asetettu; 

c) onko tavarat, joille on myönnetty etuus-
kohtelu vietäessä ne toisen sopimuspuolen 
valtion alueelta, tuotu asianmukaisesti toisen 
sopimuspuolen valtion alueelle; tällöin tietoja 
annetaan myös kaikista tullivalvontatoimen-
piteistä, joita tavaroihin on kohdistettu. 
 
 

5 artikla 

Erityisvalvonta 

1. Pyynnön vastaanottanut tulliviranomai-
nen toimittaa pyynnöstä tietoja ja kohdistaa 
erityisvalvontaa: 

a) henkilöihin, joiden pyynnön esittänyt 
tulliviranomainen tietää syyllistyneen tai 
epäilee syyllistyvän tullilakien vastaiseen te-
koon, ja erityisesti henkilöihin, jotka liikku-
vat pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen 
valtion alueelle tai alueelta; 

b) tavaroiden liikkeisiin, joiden pyynnön 
esittänyt tulliviranomainen on ilmoittanut an-
tavan aihetta epäillä laitonta kauppaa, joka 
suuntautuu pyynnön esittäneen sopimuspuo-
len valtion alueelle; 

c) kulkuneuvoihin, joita pyynnön esittänyt 
tulliviranomainen epäilee käytettävän jom-
mankumman sopimuspuolen valtion alueella 
voimassa olevien tullilakien vastaisissa teois-
sa; 

d) tavaroiden varastointipaikkoihin, joita 
pyynnön esittänyt tulliviranomainen epäilee 
käytettävän jommankumman sopimuspuolen 

valtion alueella voimassa olevien tullilakien 
vastaisissa teoissa. 

2. Toimivaltansa rajoissa sopimuspuolten 
tulliviranomaiset estävät 

a) sellaisten tavaroiden viennin, joita tiede-
tään tai todennäköisin syin epäillään vietävän 
toisen sopimuspuolen valtion alueelle käytet-
täviksi siellä muihin tarkoituksiin kuin sopi-
muspuolten väliseen lailliseen kaupankäyn-
tiin; 

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

6 artikla 

Erityisen merkittävien tavaroiden laittoman 
kaupan vastaiset toimet 

Tulliviranomaiset toimittavat viipymättä 
toisilleen oma-aloitteisesti tai pyynnöstä 
kaikki asiaan liittyvät tiedot suoritetuista tai 
suunnitelluista toimista, jotka ovat tai ilmei-
sesti ovat jommankumman sopimuspuolen 
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 
asianomaisten kansainvälisten sopimusten ja 
monenvälisten järjestelyjen ja/tai niitä vas-
taavien asesulkupoliittisten velvoitteiden 
mukaista valvontaa; 

c) huumausaineiden, psykotrooppisten ai-
neiden ja huumausaineiden lähtöaineiden 
liikkumista; 

d) sellaisten taide- ja antiikkiesineiden liik-
kumista, joilla on merkittävää historiallista, 
kulttuurista tai arkeologista arvoa; 

e) myrkyllisten tavaroiden sekä ympäristöl-
le tai terveydelle vaarallisten tavaroiden tai 
aineiden liikkumista; 

f) korkeiden tullien ja verojen alaisten tava-
roiden liikkumista, erityisesti alkoholijuomi-
en ja tupakkatuotteiden liikkumista; 

g) tekijän- ja teollisoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden liikkumista. 
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7 artikla 

Valvottu läpilasku 

1. Toimivaltansa rajoissa tulliviranomaiset 
ryhtyvät tarvittaviin toimiin mahdollistaak-
seen valvotun läpilaskun asianmukaisen käy-
tön aseiden, ammusten, räjähdysaineiden, 
myrkyllisten aineiden, radioaktiivisten ainei-
den, huumausaineiden, psykotrooppisten ai-
neiden ja huumausaineiden lähtöaineiden se-
kä muiden laittomasti kuljetettujen tavaroi-
den laittomaan kauppaan osallisten henkilöi-
den tunnistamista ja heitä koskeviin oikeu-
dellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten. 
Jollei valvotun läpilaskun käytöstä päättämi-
nen kuulu tulliviranomaisen toimivaltaan, se 
ryhtyy yhteistyöhön kyseisen toimivallan 
omaavien kansallisten viranomaisten kanssa 
tai siirtää asian käsittelyn näille viranomaisil-
le. 

2. Valvotun läpilaskun käyttöä koskevat 
päätökset tehdään tapauskohtaisesti ja tarvit-
taessa sellaisten järjestelyiden tai sopimusten 
mukaisesti, joita on mahdollisesti tehty yksit-
täistapauksessa. Edellyttäen, että se on kan-
sallisen lain mukaista, päätöksissä voidaan 
tarvittaessa ottaa huomioon toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten kesken tehdyt ta-
loudelliset järjestelyt ja sopimukset. 

3. Laittomat lähetykset, joiden valvotusta 
läpilaskusta on sovittu, voidaan toimivaltais-
ten viranomaisten keskinäisellä suostumuk-
sella joko pysäyttää ja laskea eteenpäin kos-
kematta aseisiin, ammuksiin, räjähdysainei-
siin, myrkyllisiin aineisiin, radioaktiivisiin 
aineisiin, huumausaineisiin, psykotrooppisiin 
aineisiin ja huumausaineiden lähtöaineisiin ja 
muihin tavaroihin tai poistaa taikka korvata 
kokonaan tai osittain. 
 

8 artikla 

Avunpyyntöjen muoto ja sisältö 

1. Tässä sopimuksessa tarkoitetut pyynnöt 
tehdään kirjallisesti. Pyynnön täyttämiseksi 
tarvittavat asiakirjat liitetään pyyntöön. Myös 
suulliset pyynnöt voidaan hyväksyä, jos tämä 
asian kiireellisyyden vuoksi on tarpeen, mut-
ta ne on välittömästi vahvistettava kirjallises-
ti. 

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoite-
tuissa pyynnöissä esitetään seuraavat tiedot: 

a) pyynnön esittänyt tulliviranomainen; 
b) pyydettävät toimenpiteet; 
c) pyynnön tarkoitus ja aihe; 
d) asiaan liittyvät 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 
artiklassa tarkoitettuja tapauksia. 

3. Avunpyynnöt tehdään englannin kielellä. 
4. Jos pyyntö ei täytä muotovaatimuksia, 

voidaan vaatia sen korjaamista tai täydentä-
mistä; varotoimenpiteitä voidaan kuitenkin 
toteuttaa. 
 

9 artikla 

Asiakirjojen tiedoksi antaminen 

1. Toisen sopimuspuolen tulliviranomaisen 
pyynnöstä sopimuspuolen tulliviranomainen 
antaa alueellaan asuville tai sinne sijoittuneil-
le asianomaisille henkilöille tiedoksi asiakir-
joja, jotka liittyvät tullilakien soveltamista 
koskeviin hallintoviranomaisten toimenpitei-
siin ja päätöksiin. 

2. Asiakirjojen tiedoksi antaminen toimite-
taan pyynnön vastaanottaneen sopimuspuo-
len valtion alueella voimassa olevan lain mu-
kaisesti. Asiakirjojen tiedoksi antaminen 
voidaan kuitenkin toimittaa myös noudattaen 
pyynnössä esitettyä erityistä muotoa tai me-
nettelyä, edellyttäen, ettei tätä voida pitää 
pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lain 
vastaisena. 

3. Tiedoksiantotodistus voi olla asianomai-
sen henkilön antama, päiväyksellä ja allekir-
joituksella varustettu vastaanottotodistus tai 
pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen 
toimivaltaisen viranomaisen antama todistus, 
josta käyvät ilmi tiedoksiantotapa ja -päivä. 
 

10 artikla 

Tutkinta 

1. Tulliviranomainen ryhtyy toisen tullivi-
ranomaisen pyynnöstä tutkimaan toimia, jot-
ka ovat tai ilmeisesti ovat pyynnön esittäneen 



 N:o 46  
  

 

265

tulliviranomaisen valtion alueella voimassa 
olevien tullilakien vastaisia, ja se ilmoittaa 
tämän tutkinnan tulokset pyynnön esittäneel-
le tulliviranomaiselle. 

2. Tutkinta suoritetaan pyynnön vastaanot-
taneen tulliviranomaisen valtion alueella voi-
massa olevien lakien mukaisesti. Pyynnön 
vastaanottanut tulliviranomainen toimii siten 
kuin toimiessaan omaan lukuunsa. 

3. Tullilakien vastaisen teon tutkintaa var-
ten voivat pyynnön esittäneen tulliviranomai-
sen erityisesti nimeämät virkamiehet kirjalli-
sen pyynnön perusteella, pyynnön vastaanot-
taneen tulliviranomaisen luvalla ja sen mah-
dollisesti asettamin ehdoin 

a) saada pyynnön vastaanottaneen tullivi-
ranomaisen yksiköistä tietoja, jotka koskevat 
kyseistä tullilakien vastaista tekoa; 

b) olla läsnä tutkinnassa, jota pyynnön vas-
taanottanut tulliviranomainen suorittaa toisen 
sopimuspuolen valtion alueella ja jolla on 
merkitystä pyynnön esittäneelle tulliviran-
omaiselle. 
 
 

11 artikla 

Tiedostot ja asiakirjat 

1. Sopimuspuolen tulliviranomainen toi-
mittaa oma-aloitteisesti tai pyynnöstä toisen 
sopimuspuolen tulliviranomaiselle kertomuk-
sia, todistusasiakirjoja tai oikeaksi todistettu-
ja asiakirjajäljennöksiä, jotka sisältävät kaik-
ki saatavilla olevat tiedot suoritetuista tai 
suunnitelluista toimista, jotka ovat tai ilmei-
sesti ovat jälkimmäisen sopimuspuolen valti-
on alueella voimassa olevien tullilakien vas-
taisia tekoja. 

2. Tässä sopimuksessa tarkoitetut asiakirjat 
voidaan korvata tietokoneella tuotetulla mis-
sä tahansa muodossa olevalla samansisältöi-
sellä tiedolla. Samanaikaisesti olisi toimitet-
tava kaikki asiaan liittyvä tietojen ja asiakir-
jojen tulkintaa tai käyttöä varten tarvittava 
aineisto. 

3. Alkuperäisiä tiedostoja ja asiakirjoja 
pyydetään vain silloin, kun oikeaksi todiste-
tut jäljennökset olisivat riittämättömiä. 

4. Tämän sopimuksen mukaisesti saadut 
alkuperäiset tiedostot ja asiakirjat palautetaan 
mahdollisimman pian. 

12 artikla 

Asiantuntijat ja todistajat 

1. Jos sopimuspuoli tullilakien vastaisen 
teon yhteydessä sitä pyytää, pyynnön vas-
taanottanut tulliviranomainen voi mahdolli-
suuksien mukaan valtuuttaa virkamiehensä 
esiintymään pyynnön esittäneen sopimuspuo-
len toimivaltaisten viranomaisten edessä asi-
antuntijoina tai todistajina virantoimituksessa 
toteamiensa seikkojen osalta sekä esittämään 
todistusaineistoa. Esiintymispyynnöstä on 
käytävä selvästi ilmi, minkä asian johdosta ja 
missä ominaisuudessa virkamies esiintyy. 

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

13 artikla 

Virkamiesten käyntejä koskevat järjestelyt 

Kun sopimuspuolen tulliviranomaisen vir-
kamiehet ovat tämän sopimuksen mukaisissa 
tapauksissa läsnä toisen sopimuspuolen val-
tion alueella, heidän on aina pystyttävä todis-
tamaan virka-asemansa. He eivät saa käyttää 
virkapukua eivätkä kantaa aseita.  
 

14 artikla 

Tietojen ja asiakirjojen käyttö 

1. Saatuja tietoja, asiakirjoja ja muita il-
moituksia käytetään tämän sopimuksen tar-
koituksiin, ja niitä saa käyttää muihin tarkoi-
tuksiin ainoastaan tiedot toimittaneen tullivi-
ranomaisen etukäteen antamalla kirjallisella 
suostumuksella, ja ne ovat viimeksi mainitun 
viranomaisen asettamien rajoitusten alaisia. 
Näitä määräyksiä ei sovelleta tietoihin, asia-
kirjoihin ja muihin ilmoituksiin, jotka koske-
vat huumausaineisiin ja psykotrooppisiin ai-
neisiin liittyviä rikoksia. Kyseisiä tietoja saa 
luovuttaa muille viranomaisille, jotka ovat 
suoranaisesti mukana huumausaineiden ja 
psykotrooppisten aineiden laittoman kaupan 
vastustamisessa. 

2. Kaikki tämän sopimuksen mukaisesti 
missä tahansa muodossa toimitetut tiedot 
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ovat luottamuksellisia. Niihin sovelletaan 
virkasalaisuusvelvoitetta, ja ne nauttivat sa-
maa suojaa kuin vastaavat tiedot ja asiakirjat 
nauttivat tiedot vastaanottaneen sopimuspuo-
len valtion alueella voimassa olevan lainsää-
dännön nojalla.  

3. Tämän artiklan 1 kappale ei estä käyttä-
mästä tietoja oikeus- tai hallintomenettelyis-
sä, jotka on jälkeenpäin pantu vireille tullila-
kien rikkomisen vuoksi. 
 

15 artikla 

Henkilötietojen suojaaminen ja käyttö 

1. Sopimuspuolten valtioiden alueilla voi-
massa olevan lainsäädännön mukaisesti hen-
kilötietojen suojaan sovelletaan seuraavia 
vähimmäisedellytyksiä: 

a) 3 artiklan määräysten estämättä henkilö-
tietoja ei saa toimittaa, jos on perusteltua 
syytä olettaa, että toimitettujen tietojen välit-
täminen tai käyttö olisi jommankumman so-
pimuspuolen lain ja erityisesti tietosuojalain-
säädännön vastaista. Tästä vaatimuksesta ei 
voida poiketa silloinkaan, kun tietojen luo-
vuttamisen ei voida katsoa haittaavan kyseis-
tä henkilöä. Tiedot vastaanottavan tulliviran-
omaisen on pyydettäessä ilmoitettava tiedot 
toimittaneelle tulliviranomaiselle niiden käy-
töstä sekä saavutetuista tuloksista; 

b) henkilötietoja saa toimittaa ainoastaan 
tulliviranomaisille ja muille lainvalvontavi-
ranomaisille sekä syyttäjä- ja oikeusviran-
omaisille, jos niitä tarvitaan syyttämistarkoi-
tuksiin. Tällaisia tietoja ei saa luovuttaa 
muille henkilöille kuin niille, joilta niiden 
käyttämistä näihin tarkoituksiin vaaditaan, 
elleivät tietoja toimittavat viranomaiset anna 
siihen nimenomaista suostumustaan ja ellei 
vastaanottavien viranomaisten toimintaa 
sääntelevä laki salli tietojen luovuttamista; 

c) pyynnön vastaanottaneen tulliviranomai-
sen on varmistettava toimitettavien henkilö-
tietojen paikkansapitävyys ja oikeellisuus. 
Tiedot toimittava tulliviranomainen varmis-
taa, että tiedot ovat virheettömiä ja ajantasai-
sia. Pyynnön esittänyt tulliviranomainen kor-
jaa, hävittää tai poistaa henkilötiedot tarvitta-
essa; 

d) pyynnön vastaanottanut tulliviranomai-
nen toimittaa yhdessä henkilötietojen kanssa 

tiedon omassa lainsäädännössään säädetystä 
tietojen poistamisen määräajasta. Henkilötie-
toja ei säilytetä kauempaa kuin on tarpeen si-
tä tarkoitusta varten, johon ne on luovutettu; 

e) tulliviranomaiset pitävät rekisteriä lähe-
tetyistä ja vastaanotetuista henkilötiedoista 
sekä suojaavat kaikki henkilötiedot tehok-
kaasti luvattomalta käytöltä, muuttamiselta, 
julkaisemiselta, vahingoittamiselta ja tuhoa-
miselta. 

2. Vaihdettaessa henkilötietoja tämän so-
pimuksen nojalla sopimuspuolet varmistavat 
tietosuojan tason, joka vastaa vähintään tä-
män sopimuksen erottamattomana osana ole-
van liitteen periaatteiden soveltamisesta syn-
tyvää tasoa. 

3. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen sen 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen, jolle 
henkilötietojen suojaa koskevia kyselyitä 
voidaan osoittaa. 
 
 

16 artikla 

Tietojen ja asiakirjojen käyttö 
 todistusaineistona 

1. Tulliviranomaiset voivat tämän sopi-
muksen tarkoituksen mukaisesti ja sen sovel-
tamisalan rajoissa käyttää tämän sopimuksen 
mukaisesti saatuja tietoja ja asiakirjoja todis-
tusaineistona todistusasiakirjojaan, kerto-
muksiaan ja todistajanlausuntojaan sekä oi-
keudenkäyntejään varten. 

2. Tällaisten tietojen ja asiakirjojen käyttö 
todistusaineistona tuomioistuimissa ja niille 
annettava todistusvoima määräytyvät sopi-
muspuolten kansallisen lainsäädännön mu-
kaisesti. 
 

17 artikla 

Poikkeukset avunantovelvollisuudesta 

1. Jos toisen sopimuspuolen tulliviran-
omainen katsoo, että sille esitetyn avunpyyn-
nön täyttäminen vahingoittaisi tämän sopi-
muspuolen täysivaltaisuutta, turvallisuutta, 
yleistä järjestystä tai muita olennaisia etuja 
taikka merkitsisi teollisten tai liike- tai am-
mattisalaisuuksien loukkaamista taikka olisi 
sen kansallisen oikeusjärjestelmän perusperi-
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aatteiden vastaista, se voi kieltäytyä avunan-
nosta tai antaa sitä osittain taikka tietyin eh-
doin tai edellytyksin. 

2. Jos pyynnön esittänyt tulliviranomainen 
pyytää sellaista apua, jota se ei itse voisi an-
taa pyynnön vastaanottaneen tulliviranomai-
sen sitä pyytäessä, se huomauttaa tästä sei-
kasta pyynnössään. Tällöin avunpyyntöön 
suostuminen jää pyynnön vastaanottaneen 
tulliviranomaisen harkittavaksi. 

3. Pyynnön vastaanottanut tulliviranomai-
nen voi lykätä avunantoa sillä perusteella, et-
tä se haittaisi meneillään olevaa tutkintaa, 
syyttämistä tai oikeudenkäyntiä. Tällaisessa 
tapauksessa pyynnön vastaanottanut tullivi-
ranomainen neuvottelee pyynnön esittäneen 
tulliviranomaisen kanssa selvittääkseen, voi-
daanko apua antaa pyynnön vastaanottaneen 
tulliviranomaisen mahdollisesti 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 aiheu-
tuvat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, 
lukuun ottamatta asiantuntijoille, todistajille 
sekä muille kuin valtion palveluksessa olevil-
le kääntäjille ja tulkeille maksettavia kuluja 
palkkioita, joista vastaa pyynnön esittänyt 
tulliviranomainen. 

2. Jos pyynnön täyttäminen edellyttää huo-
mattavia ja erityisiä kuluja, sopimuspuolet 
neuvottelevat niistä ehdoista ja edellytyksis-
tä, joilla pyyntö täytetään, sekä siitä, miten 
kustannukset kohdistetaan. 
 
 

19 artikla 

Täydentävyys 

Rajoittamatta 14 ja 15 artikloiden sovelta-
mista tämä sopimus ei estä soveltamasta yh-
teisön säännöksiä Euroopan yhteisöjen ko-

mission toimivaltaisten yksikköjen ja Suo-
men tasavallan tulliviranomaisten välisestä 
tietojen toimittamisesta, joka koskee tulliasi-
oissa saatuja yhteisölle mahdollisesti merki-
tyksellisiä tietoja. 
 
 

20 artikla 

Sopimuksen täytäntöönpano 

1. Tämän sopimuksen mukaista apua anne-
taan suoraan sopimuspuolten tulliviranomais-
ten kesken. 

2. Tulliviranomaiset sopivat tämän sopi-
muksen täytäntöönpanoa helpottavista yksi-
tyiskohtaisista järjestelyistä. 

3. Perustetaan suomalais-uzbekistanilainen 
yhteiskomitea, joka koostuu molempien so-
pimuspuolten tullilaitosten päälliköistä tai 
heidän edustajistaan ja heitä avustavista asi-
antuntijoista ja joka kokoontuu tarvittaessa, 
jommankumman tulliviranomaisen pyynnös-
tä, valvoakseen tämän sopimuksen täytän-
töönpanoa sekä etsiäkseen ratkaisuja mahdol-
lisesti syntyviin ongelmiin. 

4. Tulliviranomaiset voivat ryhtyä toimiin 
järjestääkseen henkilökohtaisen ja suoran yh-
teydenpidon tullilakien vastaisten tekojen 
tutkinnasta tai torjunnasta vastaavien virka-
miestensä kesken sisäisten hallinnollisten 
menettelyidensä mukaisesti.  

5. Kaikki tämän sopimuksen täytäntöön-
panoon ja tulkintaan liittyvät riitakysymykset 
ratkaistaan sopimuspuolten tulliviranomais-
ten välisissä neuvotteluissa. Ne riidat, joihin 
ei löydetä sovintoratkaisua, ratkaistaan dip-
lomaattiteitse.  

6. Tässä sopimuksessa tarkoitetut tiedot 
toimitetaan niille virkamiehille, jotka kumpi-
kin tulliviranomainen on erityisesti nimennyt 
tähän tarkoitukseen. 
 
 
 

21 artikla 

Alueellinen soveltaminen 

Tätä sopimusta sovelletaan Suomen tasa-
vallan tullialueella ja Uzbekistanin tasavallan 
tullialueella. 
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22 artikla 

Muutokset ja lisäykset 

Sopimuspuolten keskinäisellä suostumuk-
sella tähän sopimukseen voidaan tehdä muu-
toksia tai lisäyksiä. Nämä muutokset tai lisä-
ykset tulevat voimaan 23 artiklan 1 kappa-
leessa kuvatun menettelyn mukaisesti. 
 

23 artikla 

Voimaantulo ja päättyminen 

Tämä sopimus tulee voimaan kuudenkym-
menen päivän kuluttua siitä, kun on vastaan-
otettu jälkimmäinen niistä ilmoituksista, joil-
la sopimuspuolet ovat virallisesti ilmoittaneet 
toisilleen, että sopimuksen voimaantulon 
edellyttämät sisäiset vaatimukset on täytetty. 

Tämä sopimus on tarkoitettu olemaan voi-
massa toistaiseksi. Kumpikin sopimuspuoli 

voi irtisanoa sopimuksen diplomaattiteitse 
tehtävällä kirjallisella ilmoituksella. 

Sopimuksen irtisanominen tulee voimaan 
kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun toinen 
sopimuspuoli on vastaanottanut irtisano-
misilmoituksen. 

Sopimuksen päättyessä kesken olevat me-
nettelyt saatetaan mahdollisuuksien mukaan 
päätökseen tämän sopimuksen määräysten 
mukaisesti. 
 
 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet edusta-
jat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, 
ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. 

 
Tehty Tashkentissa 28 päivänä maaliskuuta 

2008 kahtena suomen-, uzbekin- ja englan-
ninkielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit 
ovat yhtä todistusvoimaiset. Tulkintojen poi-
ketessa toisistaan englanninkielinen teksti on 
ratkaiseva. 

 
 

Suomen tasavallan 
hallituksen puolesta 

 
Marja-Liisa Kiljunen 

 

Uzbekistanin tasavallan 
hallituksen puolesta 

 
Sadirhon Nosirov 
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LIITE 
 

TIETOSUOJAN PERUSPERIAATTEET 

 
1. Automaattisessa tietojenkäsittelyssä kä-

siteltävien henkilötietojen on oltava: 
a) asianmukaisesti ja laillisesti hankittuja ja 

käsiteltyjä; 
b) määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia var-

ten talletettuja sekä ainoastaan näiden tarkoi-
tusten mukaisesti käytettäviä; 

c) riittäviä, merkityksellisiä ja oikeasuhtei-
sia niihin tarkoituksiin nähden, joita varten 
ne on talletettu; 

d) oikeellisia ja tarvittaessa ajan tasalla pi-
dettäviä; 

e) sellaisessa muodossa säilytettäviä, ettei 
tiedon kohdetta voida yksilöidä kauemmin 
kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota 
varten tiedot on talletettu. 

2. Henkilötietoja, joista käyvät ilmi rotu, 
poliittiset mielipiteet tai uskonnollinen tai 
muu vakaumus, sekä terveyttä tai sukupuo-
lielämää koskevia henkilötietoja ei saa käsi-
tellä automaattisesti, jollei kansallinen lain-
säädäntö takaa niille riittävää turvaa. Sama 
koskee henkilötietoja, jotka liittyvät rikosoi-
keudellisiin tuomioihin. 

3. On ryhdyttävä asianmukaisiin turvatoi-
miin automaattisesti käsiteltäviin tiedostoihin 
talletettujen henkilötietojen suojaamiseksi lu-
vattomalta hävittämiseltä ja tahattomalta ka-
toamiselta sekä luvattomalta käytöltä, muut-
tamiselta ja levittämiseltä. 

4. Kenen tahansa on voitava 
a) todeta automaattisesti käsiteltävän hen-

kilörekisterin olemassaolo, sen päätarkoituk-
set sekä rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja 
kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka; 

b) saada kohtuullisin väliajoin ja ilman 
kohtuuttomia viivytyksiä tai kustannuksia 
vahvistus siitä, onko häntä koskevia henkilö-
tietoja talletettu automaattisesti käsiteltävään 
rekisteriin, sekä saada tällaiset tiedot ymmär-
rettävässä muodossa; 

c) saada nämä tiedot tarvittaessa oikaistuik-
si tai poistetuiksi, jos niitä on käsitelty sel-
laisten kansallisen lain säännösten vastaises-
ti, joilla toteutetaan tämän liitteen 1 ja 2 kap-
paleessa esitettyjä pääperiaatteita; 

d) käyttää jotakin oikeussuojakeinoa, jos 
tämän kappaleen b ja c kohdassa tarkoitettua 
tiedon saamista, oikaisua tai poistamista kos-
kevaa pyyntöä ei noudateta. 

5.1 Tämän liitteen 1, 2 ja 4 kappaleen mää-
räyksiin ei sallita poikkeuksia, paitsi seuraa-
vassa kohdassa määritellyissä rajoissa. 

5.2 Poikkeaminen tämän liitteen 1, 2 ja 4 
kappaleen määräyksistä on sallittu silloin, 
kun poikkeamisesta on säädetty kyseisen so-
pimuspuolen laissa ja se on välttämätöntä 
demokraattisessa yhteiskunnassa 

a) valtion turvallisuuden, yleisen turvalli-
suuden tai valtion rahatalouden etujen suo-
jaamiseksi tai rikosten ehkäisemiseksi; 

b) rekisteröidyn tai muiden henkilöiden oi-
keuksien ja vapauksien turvaamiseksi. 

5.3 Tämän liitteen 4 kappaleen b ja d koh-
dassa lueteltujen oikeuksien käytön rajoituk-
sista voidaan säätää lailla niiden automaatti-
sesti käsiteltävien henkilörekistereiden osal-
ta, joita käytetään tilastollisiin tai tieteellisen 
tutkimuksen tarkoituksiin, jos tästä ei ilmei-
sesti aiheudu rekisteröityjen tietosuojan 
loukkaamisen vaaraa. 

6. Sopimuspuolet sitoutuvat ottamaan käyt-
töön asianmukaiset rangaistukset ja oikeus-
suojakeinot, joita sovelletaan sellaisten kan-
sallisen lain säännösten rikkomiseen, joilla 
toteutetaan tässä liitteessä esitettyjä tie-
tosuojan perusperiaatteita. 

7. Tämän liitteen määräysten ei tulkita ra-
joittavan sopimuspuolen mahdollisuutta 
myöntää rekisteröidyille laajempaa suojaa 
kuin tässä liitteessä on määrätty tai muutoin 
vaikuttavan siihen. 

 



Valtiovarainministeriön ilmoitus

N:o 47

eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaantulosta
Ahvenanmaan maakunnassa

Annettu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2009

Valtiovarainministeriö ilmoittaa, että Ah-
venanmaan maakuntapäivien hyväksyttyä
osaltaan Guernseyn kanssa tuloverotuksesta
tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

19 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain
(992/2008), ovat mainitut sopimukset voi-
massa myös Ahvenanmaan maakunnan osalta
5 päivästä huhtikuuta 2009.

Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2009

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Neuvotteleva virkamies Anders Colliander
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Ulkoasiainministeriön ilmoitus

N:o 48

Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan investointipankin välisen Euroopan inves-
tointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja

alueille myöntämien lainojen takaamista koskevan sopimuksen voimaantulosta

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2009

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Euroo-
pan investointipankin kanssa tehty sopimus
Euroopan investointipankin Afrikan, Kari-
bian ja Tyynenmeren maille sekä merentakai-
sille maille ja alueille myöntämien lainojen
takaamisesta on tullut Suomea sitovaksi 30
päivänä heinäkuuta 2008.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopi-
muksen 18 päivänä heinäkuuta 2008.

Sopimus on nähtävänä ja saatavana ulko-
asiainministeriössä, joka antaa siitä myös tie-
toja suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2009

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen

Lähetystöneuvos Pirjo Suomela-Chowdhury

271



Ulkoasiainministeriön ilmoitus

N:o 49

Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan investointipankin välisen Euroopan inves-
tointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja

alueille myöntämien lainojen rästisaatavien hallinnointia koskevan sopimuksen
voimaantulosta

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2009

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Euroo-
pan investointipankin kanssa tehty sopimus
Euroopan investointipankin Afrikan, Kari-
bian ja Tyynenmeren maille sekä merentakai-
sille maille ja alueille myöntämien lainojen
rästisaatavien hallinnoinnista, on tullut Suo-
mea sitovaksi 30 päivänä heinäkuuta 2008.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopi-
muksen 18 päivänä heinäkuuta 2008.
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