Kuka päättää, mitkä tuotteet luetaan
kaksikäyttötuotteiksi?

Mikä on viejän vastuu?

Valvonnanalaisten kaksikäyttötuotteiden luettelot sovitaan kansainvälisissä vientivalvontajärjestelyissä1, joissa Suomikin on mukana neuvottelemassa siitä, mitä
tuotteita lisätään ja mitä poistetaan valvontaluettelosta. Kansainvälisissä vientivalvontajärjestelyissä laaditut
luettelot yhdistetään EU:ssa yhdeksi luetteloksi. Tämä
luettelo on osa EU:n kaksikäyttötuoteasetusta2, joka sitoo kaikkia EU:n jäsenmaita ja viejiä. EU:n kaksikäyttötuoteasetus mahdollistaa myös valvontaluetteloon kuulumattoman tuotteen asettamisen valvonnanalaiseksi
kansallisen viranomaisen päätöksellä. Näitä nk. catch
all -päätöksiä tehdään vain silloin, kun pidetään mahdollisena tietyn tuotteen päätymistä joukkotuhoasekäyttöön tai epätoivottuun sotilaalliseen käyttöön.

Kaksikäyttötuotteita vievän yrityksen on tunnettava vientivalvontalainsäädäntö3 ja noudatettava sitä. Viejän
vastuulla on tuotteiden vientivalvonnanalaisuuden selvittäminen. Mikäli yrityksen vienti kohdistuu pakotemaihin, yrityksen on perehdyttävä myös pakoteasetuksiin4,
sillä vastuu pakotteiden noudattamisesta on lähtökohtaisesti yrityksellä. Ulkoasiainministeriön vientivalvontayksikkö on kaksikäyttötuotteiden vientilupaviranomainen ja palvelee yrityksiä kaikissa kaksikäyttötuotteiden
vientivalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Kaikissa pakotteisiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo ulkoasiainministeriön kansainvälisen oikeuden yksikkö. Vientivalvonta on
viejien ja ulkoasiainministeriön yhteistyötä.
Vientiä harkittaessa on otettava huomioon viennin kohteena oleva tuote ja sen käyttömahdollisuudet, viennin
kohdemaan tilanne sekä vastaanottajaan ja loppukäyttäjään liittyvät seikat. Lisäksi on syytä pohtia, liittyykö
vientiin diversioriski eli riski tuotteiden välittämisestä luvattomasti toisaalle. Sujuvan vientivalvonnan yrityksissä
mahdollistaa yrityksen oma sisäinen vientivalvontaohjeistus, jonka laatimiseksi ulkoasiainministeriö on antanut suosituksen.

Ulkoasiainministeriö
Vientivalvontayksikkö (KPO-30)
Puhelin: 0295 351 139
Sähköposti: kpo-30@formin.fi
http://formin.finland.fi/palvelut/kauppa/vientivalvonta/

Lisää tietoa vientivalvonnasta ja erityyppisten vientilupien (yksittäis-, koonti- ja yleisluvat) hakemisesta oheisessa pelkistetyssä kaaviossa ja verkkosivuilta:

http://formin.finland.fi/palvelut/kauppa/vientivalvonta/
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KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN
VIENTIVALVONTA

Tavanomaisten aseiden ja kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestely Wassenaarin järjestely (WA), http://www.wassenaar.org/;
Kemiallisten ja biologisten tuotteiden valvontajärjestely Australian
ryhmä (AG), http://www.australiagroup.net/; Ohjusteknologian
valvontajärjestely (MTCR), http://www.mtcr.info/; Ydinalan valvontajärjestely (NSG), http://www.nuclearsuppliersgroup.org

2 EU:n kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua
koskeva vientivalvonta-asetus (EY) N:o 428/2009
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EU:n kaksikäyttötuoteasetus ja kansallinen laki (562/1996) kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta
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Pakoteasetukset löytyvät esim. UM:n pakotesivuilta: http://formin.
finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ALOITA TÄSTÄ

Mikä on kaksikäyttötuote ja miksi
kaksikäyttötuotteiden vientiä valvotaan?

Selvitä tuotteen vientivalvonnanalaisuus EU:n
kaksikäyttötuoteasetuksen 428/2009 liitteestä I
tai tuotteen valmistajalta, mikäli kyseessä on
toinen yritys. Tarvittaessa ota yhteyttä
ulkoasiainministeriön vientivalvontayksikköön.

EN
TIEDÄ

Onko kyseessä vientivalvonnanalainen
kaksikäyttötuote (tai ohjelmisto tai
teknologia)?

KYLLÄ

KYLLÄ

Onko kyseessä kauttakulku tai välitys?

Siirtolupa sisämarkkinakaupassa tarvitaan
ainoastaan kaksikäyttötuoteasetuksen
428/2009 liitteessä IV mainituille erittäin
arkaluonteisille tuotteille kuten esimerkiksi
ydinaineet ja ydinlaitteet.

KYLLÄ

KYLLÄ

Onko tuotteen vienti asetettu
valvonnanalaiseksi kansallisella
päätöksellä (catch all, EU:n
kaksikäyttötuoteasetuksen
428/2009 artikla 4)?

Onko kyseessä toimitus eli siirto
toiseen EU:n jäsenvaltioon?

EI

KYLLÄ

Oletteko tietoisia tai epäilettekö
joukkotuhoasekäyttöä
(kaksikäyttötuoteasetuksen 428/2009
artikla 4 kohdat 4 ja 5)?

KYLLÄ

Ota yhteyttä ulkoasiainministeriön
vientivalvontayksikköön asian
selvittämiseksi.

EI

EI
Suuntautuuko vienti Australiaan, Japaniin,
Kanadaan, Norjaan, Sveitsiin ml.
Liechtensteiniin, Yhdysvaltoihin tai
Uuteen Seelantiin?

KYLLÄ

Täyttyvätkö edellytykset käyttää EU:n
YLEISLUPAA 1? Jos kyllä, tee ilmoitus
yleisluvan käytöstä 30 päivän kuluessa
ensimmäisestä vientitoimituksesta.

Onko kyseessä kauttakulku tai välitys?

KYLLÄ

Täyttyvätkö edellytykset käyttää EU:n
YLEISLUPAA 2? Jos kyllä, tee ilmoitus
yleisluvan käytöstä 30 päivän kuluessa
ensimmäisestä vientitoimituksesta.

EI

EI
Onko kyseessä vienti korjauksen tai vaihdon
jälkeen määrämaihin Albania, Argentiina,
Bosnia-Hertsegovina, Brasilia, Chile, EteläAfrikka, Etelä-Korea, Intia, Islanti, Kazakstan,
Kiina (ml. Hongkong ja Macao), Kroatia,
Makedonia, Marokko, Meksiko, Montenegro,
Ranskan merentakaiset alueet, Serbia,
Singapore, Tunisia, Turkki, Ukraina, Venäjä tai
Arabiemiraattien liitto?

Koska tuote ei ole
vientivalvonnanalainen eikä ole syytä
epäillä joukkotuhoasekäyttöä,
vientilupaa ei tarvitse hakea.

EI

EI
Onko kyseessä materiaalien tai elektroniikan
tuotteiden vienti Argentiinaan, Etelä-Afrikkaan,
Etelä-Koreaan, Islantiin, Kroatiaan tai Turkkiin?

Luonteensa vuoksi kaksikäyttötuotteiden vienti on luvanvaraista. Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan tavoitteena on joukkotuhoaseiden leviämisen ja tuotteiden epätoivotun sotilaallisen käytön estäminen. Toimiva
vientivalvonta on myös yritysten etu, koska vientivalvonnalla ehkäistään yrityksen tuotteiden joutumista joukkotuhoasekäyttöön tai sotilaalliseen käyttöön. Vientivalvonnan ansiosta suomalaiset yritykset saavat käyttöönsä
muualla tuotettuja valvonnanalaisia tuotteita ja teknologiaa.

Puolustusministeriö on
puolustustarvikkeiden vientivalvonnan
vastuuviranomainen. Ota tarvittaessa
yhteys puolustusministeriöön.

EI

EI

Kaksikäyttötuotteet ovat tuotteita, ohjelmistoja tai teknologioita, jotka soveltuvat normaalin siviilikäytön lisäksi
myös sotilaallisiin tarkoituksiin ja / tai joukkotuhoaseiden kehittämiseen. Kaksikäyttötuotteet ovat erilaisia,
yleisesti korkean teknologian tuotteita, kuten ydinaineita, erityismateriaaleja ja niihin liittyviä laitteita, elektroniikkaa, eräitä tietokonelaitteita, tietoliikenne- ja tiedon
suojauslaitteita sekä esimerkiksi antureita ja lasereita.

EI

Voisiko kyseessä olla puolustustarvike?

KYLLÄ

Täyttyvätkö edellytykset käyttää EU:n
YLEISLUPAA 3? Jos kyllä, tee ilmoitus
yleisluvan käytöstä 30 päivän kuluessa
ensimmäisestä vientitoimituksesta.

EI

KYLLÄ

EI
Tarkista kuitenkin kohdistuuko viennin
määrämaahan pakotteita. Selvitä mahdolliset
pakotteet ulkoasiainministeriön pakotesivustolta.
Tarvittaessa ota yhteyttä ulkoasiainministeriön
kansainvälisen oikeuden yksikköön. Viennissä
pakotemaahan on noudatettava äärimmäistä
huolellisuutta silloinkin, kun pakotteet eivät kohdistu
viennin kohteena oleviin tuotteisiin ja viennissä
osallisena oleviin tahoihin.

Oletko teknologia-alan viejä?
Tarkista vientivalvonnan tarve.

EI
Onko kyseessä tilapäinen vienti näyttelyyn tai
messuille määrämaihin Albania, Argentiina,
Bosnia-Hertsegovina, Brasilia, Chile, EteläAfrikka, Etelä-Korea, Intia, Islanti, Kazakstan,
Kiina (ml. Hongkong ja Macao), Kroatia,
Makedonia, Marokko, Meksiko, Montenegro,
Ranskan merentakaiset alueet, Serbia,
Singapore, Tunisia, Turkki, Ukraina, Venäjä tai
Arabiemiraattien liitto?

KYLLÄ

Täyttyvätkö edellytykset käyttää EU:n
YLEISLUPAA 4? Jos kyllä, tee ilmoitus
yleisluvan käytöstä 30 päivän kuluessa
ensimmäisestä vientitoimituksesta.

EI

KYLLÄ

Oletko epävarma siitä,
myönnettäisiinkö viennille vientilupa?

KYLLÄ

KYLLÄ

Täyttyvätkö edellytykset käyttää EU:n
YLEISLUPAA 5? Jos kyllä, tee ilmoitus
yleisluvan käytöstä 30 päivän kuluessa
ensimmäisestä vientitoimituksesta.

Ovatko kyseessä toistuvat toimitukset
samalle asiakkaalle?

EI

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Täyttyvätkö edellytykset käyttää EU:n
YLEISLUPAA 6? Jos kyllä, tee ilmoitus
yleisluvan käytöstä 30 päivän kuluessa
ensimmäisestä vientitoimituksesta.

Voit hakea YKSITTÄISLUPAA viennille.

EI

EI
Onko kyseessä kemikaalien vienti Argentiinaan,
Etelä-Koreaan, Islantiin, Kroatiaan, Turkkiin tai
Ukrainaan?

Voit tehdä epävirallisen tai virallisen
ENNAKKOTIEDUSTELUN
ulkoasiainministeriön vientivalvontayksikölle.

EI

EI
Onko kyseessä tietoliikennelaitteiden vienti
Argentiinaan, Etelä-Afrikkaan, Etelä-Koreaan,
Intiaan, Kiinaan, Kroatiaan, Turkkiin, Ukrainaan
tai Venäjälle?

Onko viennin edellytyksiä
kohdemaahan ja loppukäyttäjälle
harkittu yrityksen sisäisesti (ks. myös
EU:n kaksikäyttötuoteasetuksen
428/2009 artikla 12)?

EI

Onko yrityksellänne sisäinen
vientivalvontaohjeistus (Internal
Compliance Programme, ICP)?

EI
KYLLÄ

Voit tiedustella ulkoasiainministeriön
vientivalvontayksiköstä
KOONTILUVAN mahdollisuutta.
Koontilupa on helpotettu menettely
yrityksille, jotka hallitsevat
vientivalvonnan ja joilla on
osoituksena tästä käytössään sisäinen
vientivalvontaohjeistus.

