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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen täydellisestä
ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 186/1998 vp täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten
hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi rikoslain muuttamisesta. Eduskunta, jolle ulkoasiainvaliokunta on antanut
asiasta mietintönsä n:o 1911998 vp, on päättänyt

hyväksyä ne New Yorkissa 24 päivänä syyskuuta 1996 täydellisestä
ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen
määräykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen.
Samalla eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
ja sopimuksen soveltamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla, säädetään:
1§

Sopimuksen voimaansaattaminen
New Yorkissa 24 päivänä syyskuuta 1996
täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat
lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä
on sovittu.

Sopimuksen kansainvälisen monitorointijärjestelmän tarkoittamien tietojen hankkimisesta, välittämisestä ja käsittelystä ja siihen
liittyvistä muista kansalliselta tietokeskukselta edellytettävistä tehtävistä vastaa säteilyturvakeskus siten kuin asetuksella tarkemmin
säädetään.
3 §

Viranomaisten välinen tietojenvaihto

2§
Viranomaiset
Sopimuksen
ylin
täytäntöönpanoviranomainen, jolle kuuluu sopimuksen soveltamisen ja valvonnan johto, on Suomessa
ulkoasiainministeriö, joka toimii myös sopimuksen III artiklan 4 kappaleessa tarkoitettuna kansallisena viranomaisena.
290008

Edellä 2 §:ssä mainituilla viranomaisilla
on salassapitosäännösten estämättä oikeus
saada muilta viranomaisilta sopimuksen tai
tämän lain noudattamiseksi tarvittavia tietoja.
Edellä 1 momentissa mainitut viranomaiset
saavat salassapitosäännösten estämättä toimittaa sopimuksen edellyttämiä tämän lain
nojalla saamiaan tietoja sopimuksen II artik-
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lassa tarkoitetulle järjestölle sekä sopimuksen III artiklassa tarkoitetuille muiden sopimusvaltioiden kansallisille viranomaisille.

nojalla annettujen säännösten ja määräysten
noudattamisen valvomiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

4 §

6 §

Tarkastus- ja valvontaoikeudet

Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Sopimuksen IV artiklan ja pöytäkirjan II
osan mukaisten tarkastusten toimittamiseksi
ulkoasiainministeriön edustajalla ja ulkoasiainministeriön edustajan läsnä ollessa ydinkoekieltojärjestön tarkastajilla ja sopimuksen
IV artiklan 61 kappalessa tarkoitetulla tarkkailijana on oikeus sopimuksen mukaisesti:
1) päästä sellaiselle alueelle tai sellaiseen
laitokseen, rakennukseen tai muuhun kohteeseen, jota sopimuksen mukaan voidaan tarkastaa,
2) saada tai ottaa näytteitä sekä valokuvia
ja muita kuvatallenteita tarkastusalueesta tai
-kohteesta,
3) tuoda tarkastusalueelle tai -kohteeseen
mittauslaitteita ja muita teknisiä laitteita,
jotka ovat tarpeen tietojen hankkimiseen tai
rekisteröimiseen sekä käyttää siellä olevia
tällaisia laitteita, sekä
4) saada tarkastettavalla alueella tai tarkastettavassa kohteessa toimivalta toiminnanharjoittajalta tai omistajalta tai tämän palveluksessa olevalta tarkastuksen toimittamiseksi
tarpeelliset tiedot.
Ennen tarkastuksen toimittamista tarkastusalueella tai -kohteessa toimivalle toiminnanharjoittajalle tai omistajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos se on mahdollista
vaarantamatta tarkastuksen tavoitetta tai rikkomatta sopimuksen mukaisia tarkastusvelvoitteita.
5 §

Joka tähän lakiin tai sopimuksen soveltamiseen liittyvässä tehtävässään on saanut
tiedon toisen ammatti- tai liikesalaisuudesta,
ei saa sitä luvattomasti paljastaa tai käyttää.
Täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen järjestöitä saatuja salassapidettäviksi
määriteltyjä tietoja ei saa paljastaa tai käyttää sopimuksen vastaisesti.
Rangaistus salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai
2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava
rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Virka-apu
Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos ovat velvollisia antamaan virka-apua tämän lain ja sen

7 §

Asetuksenantovaltuus
Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

8§
Voimaantulo
Tämän lain voimaantulosta säädetään asetuksella.
Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain
2 ja 6 § tulevat voimaan ennen sopimuksen
ja tämän lain muiden säännösten voimaantuloa.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.
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Laki
rikoslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 34 luvun 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 578/1995, ja
lisätään 1 luvun 7 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 626/1996, uusi 2 momentti ja 34 lukuun uusi 12 § seuraavasti:
1 luku

34 luku

Suomen rikoslain soveltamisala

Yleisvaarallisista rikoksista

7§

6 §

Kansainvälinen rikos

Ydinräjähderikos

Suomen lakia sovelletaan tekopaikan laista
riippumatta myös sellaiseen Suomen ulkopuolella tehtyyn ydinräjähderikokseen tai
yleisvaarallisen rikoksen valmisteluun, jota
on pidettävä täydellisestä ydinkoekiellosta
tehdyssä sopimuksessa (SopS 1 ) tarkoitettuna rikoksena.

Joka tuo Suomeen taikka valmistaa tai räjäyttää ydinräjähteen tai pitää sellaista hallussaan, on tuomittava ydinräjähderikoksesta
vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään
kymmeneksi vuodeksi.
12 §

Oikeushenkilön rangaistusvastuu
Ydinräjähderikokseen ja 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yleisvaarallisen rikoksen
valmisteluun sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään.
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
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