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Laki
Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyöso-
pimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaih-

tamista koskevien määräysten soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Rikoksen johdosta tapahtuvaan luovuttamiseen sovellettava sääntely

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen, jäljempä-
nä EU-UK-sopimus, kolmannen osan VII osaston rikoksen johdosta tapahtuvaa luovutta-
mista koskevia määräyksiä sovellettaessa noudatetaan niiden kanssa soveltuvin osin rin-
nakkain, mitä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroo-
pan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain (1286/2003) 1, 2 ja 7 §:ssä, 8 §:n 2 ja
3 momentissa, 10–12 §:ssä, 13 §:n 2 ja 3 momentissa, 15–20, 20 a, 20 b, 21, 21 a–21 c,
22–30, 30 a, 31–45 ja 49–52 §:ssä, 53 §:n 1 ja 2 momentissa, 54 §:ssä, 55 §:n 2 ja 3 mo-
mentissa sekä 57, 57 a, 58–62, 64, 66, 67 ja 69–71 §:ssä säädetään, jollei tässä laissa toisin
säädetä.

2 §

Poliittista rikosta koskeva poikkeus

Poliittisesta rikoksesta ei saa luovuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jos poliitti-
seen rikokseen samalla sisältyy tai liittyy rikos, joka ei ole luonteeltaan poliittinen, eikä
tekoa kokonaisuudessaan voida pitää pääasialliselta luonteeltaan poliittisena rikoksena,
luovuttaminen on kuitenkin sallittu.

Luovuttamisesta ei kuitenkaan saa kieltäytyä sillä perusteella, että rikosta saatetaan pi-
tää poliittisena rikoksena, poliittiseen rikokseen liittyvänä rikoksena tai poliittisista vai-
kuttimista tehtynä rikoksena seuraavissa yhteyksissä:

1) terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 16/1990)
1 ja 2 artiklassa tarkoitetut rikokset;

2) salahanke- tai yhteenliittäytymisrikokset yhden tai useamman terrorismin vastusta-
misesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 1 ja 2 artiklassa tarkoitetun rikoksen te-
kemiseksi, jos kyseiset salahanke- ja yhteenliittäytymisrikokset vastaavat EU-UK-sopi-
muksen 599 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua käyttäytymistä; ja

3) EU-UK-sopimuksen liitteessä 45 määritelty terrorismi.
HE 58/2021
LaVM 6/2021
EV 63/2021
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Jos tahallinen surmaaminen tai sen yritys on tapahtunut avoimessa taistelussa, sitä ei pi-
detä poliittisena rikoksena.

3 §

Kansalaisuuteen perustuva poikkeus

Suomen kansalaista ei saa luovuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

4 §

Kauttakuljetus

Suomen kansalaista ei saa kuljettaa Suomen kautta sovellettaessa EU-UK-sopimusta.

5 §

Keskusviranomainen rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa

EU-UK-sopimuksen 605 artiklassa tarkoitettu keskusviranomainen on oikeusministe-
riö. Oikeusministeriön tehtävänä on avustaa toimivaltaisia viranomaisia pidätysmääräyk-
sen toimittamiseen liittyvässä yhteydenpidossa.

6 §

Rikosrekisteritietojen vaihtamiseen sovellettava sääntely

EU-UK-sopimuksen kolmannen osan IX osaston rikosrekisteritietojen vaihtamista kos-
kevia määräyksiä sovellettaessa noudatetaan niiden kanssa soveltuvin osin rinnakkain,
mitä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan
unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain (214/2012) 1 §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 2–5, 7
ja 8 §:ssä, 9 §:n 1, 3 ja 4 momentissa sekä 10–15, 15 a, 16–20, 20 a, 21 ja 22 §:ssä sääde-
tään, jollei tässä laissa toisin säädetä.

7 §

Keskusviranomainen rikosrekisteritietojen vaihtamisessa

EU-UK-sopimuksen 645 artiklassa tarkoitettu keskusviranomainen on Oikeusrekisteri-
keskus.

8 §

Säilytysrekisterin tietosisältö

Kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan EU-UK-sopimuksen 646 artiklan nojalla ilmoit-
tamat rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroo-
pan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 9 §:n 1 momentissa mainitut tiedot, kas-
vokuvat ja rikosrekisteriin merkittyjä tuomioita koskevat muut tiedot merkitään rikosre-
kisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jä-
senvaltioiden välillä annetussa laissa tarkoitettuun säilytysrekisteriin.

Sovellettaessa EU-UK-sopimusta Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa säilytysrekiste-
ristä 1 momentissa tarkoitetut tiedot noudattaen soveltuvin osin rinnakkain, mitä rikosre-
kisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jä-
senvaltioiden välillä annetussa laissa säädetään.
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9 §

Euroopan unionin jäsenvaltioita koskevien rikosrekisterilain säännösten soveltaminen 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Sovellettaessa EU-UK-sopimusta rinnakkain rikosrekisterilain (770/1993) kanssa tois-
ta Euroopan unionin jäsenvaltiota ja toista jäsenvaltiota koskevia säännöksiä sovelletaan
soveltuvin osin myös Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

10 §

Vastauksen kieli

EU-UK-sopimuksen 649 artiklassa tarkoitettu rikosrekisteritietojen luovuttamista kos-
kevaan pyyntöön annettu vastaus toimitetaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

11 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2021.

Helsingissä 4.6.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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