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Valtioneuvoston asetus

64/2013

keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29
päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkir-
jan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja
Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-

maantulosta

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen
ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan
unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1050/2007) 3 §:n
nojalla:

1 §
Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa

Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleisso-
pimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöy-
täkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta
Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja
Norjan kuningaskunnan välillä Brysselissä 19
päivänä joulukuuta 2003 tehty sopimus on
voimassa 1 päivästä tammikuuta 2013 niin
kuin siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen

17 päivänä lokakuuta 2007 ja valtioneuvosto
22 päivänä marraskuuta 2007. Hyväksymi-
sestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvos-
ton pääsihteerille 30 päivänä marraskuuta
2007.

2 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

3 §
Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa

Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29
päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopi-
muksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytä-
kirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta
Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja
Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annettu laki
(1050/2007) tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2013.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 6/2013)



4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-

mikuuta 2013.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen
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