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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 98/2002 vp

Keskiviikko 13.11.2002 kello 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. HE 235/2002  vp kansalaisuuslaiksi I

käsittely

Päätetään ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi LA 180/1999 vp
laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta (Riitta Prusti /sd ym.).

4. E 81/2002 vp komission vihreästä kirjasta jäsenvaltioissa laittomasti
oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevasta yhteisön politiikasta,
EU/l80402/030(5

Jatkokirjelmä 1. SM 31.10.2002

/ käsittely

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

5. HE 175/2002 vp laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Jatkettu I käsittely

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

6. HE 92/2002 vp uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
Jatkettu I käsittely

Merkitään   saapuneeksi   hallintovaliokunnan   lausunto HaVL

29/2002 vp.

7. HE    100/2002   vp   vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja

asumisoikeusjärjestelmän   muuksi kehittämiseksi

Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos.
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ESITYSLISTA 98/2002 vp

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

HE 115/2002 vp työttömyysturvalaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta

Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn po ijaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

t o 10.30

HE 167/2002 vp laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

I käsittely

Merkitään saapuneeksi oikeustieteen tohtori Kalevi Laaksosen
kirjallinen lausunto.

Kuultavina:
— hallitusneuvos Auvo Haapanala, ympäristöministeriö
— lainsäädäntöneuvos Marja Ekroos, oikeusministeriö
— professori Mikael Hiden
— professori Kaarlo Tuori

— oikeustieteen tohtori Pekka Vihervuori

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

10. Muut asiat

11. Seuraava kokous Seuraava kokous on torstaina 14.11.2002

klo 9.00.



Professori Raimo Lahti
Helsingin yliopisto
13.11.2002

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle ja lakivaliokunnalle

Asia: Hallituksen esitys (HE) 188/2002 vp terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain
säännöksiksi

Yleistä

Olen aiemmin lausunut tätä HE:tä edeltäneestä oikeusministeriön esitysehdotuksesta terrorismia koskevasta
rikoslain ja pakkokeinolain muuttamisesta (ks. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2002:13)
oikeusministeriölle 6.9.2002, ja käsittelyn seuraavassa samoja kysymyksiä siltä osin kuin huomautukseni
eivät ole vaikuttaneet lopulliseen HE:een. Liitän myös tämän lausuntoni oheen kopiot eduskunnan
lakivaliokunnalle terrorismiin liittyviin esityksiin aiemmin antamistani lausunnoista 12.2. ja 18.2.2002 sekä
21.5. ja 4.6.2002.

HE:n tavoitteiden toteuttamisen ongelmia - kansainvälisten sitoumusten voimaansaattamisen
kansallinen harkintamarginaali

HE:n tavoitteena on terrorismin torjumista koskevan Euroopan unionin (EU) puitepäätöksen ja muiden
kansainvälisten sitoumusten edellyttämien lainmuutosten toteuttaminen (s. 3). Tärkeimpänä
muutosehdotuksena on sisällyttää rikoslakiin uusi terrorismirikoksia koskeva 34 a luku. Pyrkimyksenä on
ollut EU:n puitepäätöksen edellyttämien velvoitteiden kirjaaminen lakiin suomalaisen rikosoikeudellisen
lainkirjoittamisperinteen mukaisesti ja noudattaen mahdollisimman pitkälle rikoslain
kokonaisuudistuksessa noudatettuja periaatteita (HE s. 16/11).

Tätä Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin pohjautuvaa lakiehdotusta valmisteltaessa olisi tullut ensinnäkin
yleisluonteisesti käsitellä kysymystä, minkälainen kansallinen harkintamarginaali on EU:n
puitepäätöksen ja muiden kansainvälisten sitoumusten voimaansaattamisessa sekä miltä osin
mahdollinen poikkeaminen on perustettava Suomen oman perustuslain asettamiin lainsäädäntövallan
(kriminalisoimisen tai kriminalisointitavan) rajoituksiin.

Perustuslakivaliokunta on terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevan HE:n 231/2001 vp johdosta
antamassaan lausunnossa todennut, ettei "valtioon kohdistuville kansainvälisille velvoitteille voida asettaa
samanlaisia täsmällisyysvaatimuksia kuin velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi mahdollisesti tarvittaville
kansallisen rikoslain säännöksille (PeVL 7/2002 vp s. 2-3). Tämä lausuma näyttäisi olevan luettavissa siten,
että kansallista rikoslakia koskevia, lähinnä perustuslain laillisuusperiaatteesta johdettavia vaatimuksia on
noudatettava silloinkin kun voisi syntyä ristiriitaa tai ainakin jännitettä kansainvälisen velvoitteen
perustana olevan asiakirjan (kuten kansainvälisen sopimuksen tai EU:n puitepäätöksen kanssa).
Lakiehdotuksessa selostetuista oikeusvertailevista tiedoista ilmenee, että siinä tarkoitettujen velvoitteiden -
lähinnä EU:n neuvoston terrorismin torjuntaa koskevan puitepäätöksen (joka muuten olisi ollut hyvä ottaa
HE:n liitteeksi neuvoston 13.6.2002 hyväksymässä muodossa) - toteuttamistapa vaihtelee melkoisesti jo
Pohjoismaiden kesken. Saksasta esitetty tieto viittaa sikäläiseen käsitykseen vähäisestä lainsäädännöllisestä



muutostarpeesta, koska sikäläisessä rikoslaissa on vanhastaan ollut säännös terroristiryhmän
muodostamisesta.

EU:n puitepäätöksen merkittävimmät lainsäädäntövelvoitteet liittyvät terroristiryhmän toimintaan
kytkeytyvien tekojen kriminalisoimiseen ja puitepäätöksessä määritellyt terrorismirikosten lisätunnusmerkit
täyttävien rikosten kvalifiointiin eli niiden rangaistusten enentämiseen perusrikosten rangaistusasteikkoja
nostamalla. On syytä kysyä, kuinka kirjaimellisesti on ollut välttämätöntä muuntaa puitepäätöksen
edellyttävät velvoitteet Suomen rikoslain tunnusmerkistöiksi, kun tällöin on jouduttu huomattavasti
poikkeamaan rikoslakimme kirjoittamisessa ja myös rikoslain kokonaisuudistuksessa omaksutuista
lainkirjoitusperiaatteista. Ennen kaikkea olisi hyödynnettävä muiden Pohjoismaiden lainsäädäntömalleja ja
harkittava Saksan tarjoaman esimerkin perusteella, onko ylipäänsä tarpeen mennä esitysehdotuksen
mukaiseen puitepäätöksen jokseenkin tarkkasanaiseen kirjaamiseen osaksi Suomen rikoslakia.

Perustuslain asettamia vaatimuksia ja omaksutun lainsäädäntötekniikan ongelmia

Toiseksi, jos kuitenkin esitysehdotuksen mukaisesti valitaan tuo melko tarkkasanainen puitepäätöksen
sisällön kirjaaminen rikoslakiin linjaksi, on huolellisesti pohdittava perustuslain, lähinnä lail-
lisuusperiaatteen, asettamia vaatimuksia ehdotettavien RL 34 a luvun säännösten kirjoittamiselle.
Tällöin on erityisesti otettava huomioon perustuslakivaliokunnan terrorismin torjuntaa koskevasta
puitepäätösehdotuksesta antama lausunto (PeVL 41/2001 vp asiakirjan U 64/2001 vp johdosta).
Perustuslakivaliokunta peräänkuulutti, paitsi laillisuusperiaatteen mukaista rikostunnusmerkistöjen
täsmällisyyttä, myös yleisten perusoikeusrajoitusten edellyttämää suhteellisuusperiaatetta etenkin siinä
merkityksessä, että rangaistusjärjestelmän kokonaisuudessaan tulee täyttää suhteellisuuden vaatimukset.

Näiden kummankin perustavan vaatimuksen näkökulmasta on omaksuttu lainsäädäntötekniikka on-
gelmallinen. EU:n puitepäätöksen tavoitteena on ollut edellyttää kansallisten rikoslakien säätäjien asettavan
terroristisessa tarkoituksessa tehdyille vakaville teoille, jotka ovat yleensä rangaistavia muina rikoksina,
näistä muista rikoksista säädettyä ankarammat rangaistusasteikot samoin kuin kriminalisoivan
terroristiryhmän toimintaan liittyviä tekoja.

HE:ssä terrorismirikoksista ei ole selkeästi muodostettu omaa rikoskategoriaa toisin kuin esimerkiksi
vastaavissa muiden Pohjoismaiden vastaavissa säännöksissä ja niin kuin meilläkin tulisi mielestäni
menetellä: "pykälässä on kysymys muutenkin rangaistavista teoista, joiden yhteisenä piirteenä on niiden
tekeminen terroristisessa tarkoituksessa" (HE s. 32/11). Terrorismirikos' esiintyy esitysehdotuksessa vain
pykälän otsikossa. Jollei omaksuta lainsäädäntöratkaisua, että terroristinen tarkoitus olisi vain rangaistusten
enentämisperuste (kuten aikanaan rikoksen uusiminen), on varsinaiseksi rikosnimeksi syytä omaksua
'terrorismirikos' (parempaa nimeä ei ole vaivatonta keksiä). Tämä helpottaisi myös terrorismin
rahoittamista koskehan säännöksen (5 §) kirjoittamista, koska sen taustana olevan kansainvälisen
velvoitteen sisältönä on kriminalisoida nimenomaan terroristisessa tarkoituksessa tapahtunut pykälässä
lueteltuihin tekoihin syyllistyminen. Terrorismin rahoittamisesta ei 5 §:n 1 momentin tarkoittamissa
kaikissa teoissa olisi välttämättä kysymys, vaikka HE:n muotoilussa pääosin viitataan tekotapojen
kuvauksissa asianomaiseen kansainvälisiin yleissopimuksiin.  Ks. tästä problematiikasta tarkemmin
lausuntoani 21.5.2002 lakivaliokunnalle HE:n 43/2002 vp johdosta ja La VM 14/2002 vp.
Esitysehdotuksessa omaksuttu rangaistusasteikkopolitiikka on kaiken kaikkiaan hyvin ongelmallinen.
Perusteluista ei selvästi ilmene, miten paljon 1 §:ssä on ankaroitettu siinä lueteltujen rikosten
tavanmukaisia asteikkoja, vaan asian arvioiminen vaatii työläiden vertailujen tekemistä, vaan arvioija
joutuu jokaisen rikoksen osalta erikseen tutkimaani tätä (jolloin hankaluutena on pykäläviittausten
puuttuminen). Tosin HE:n (s. 33/1) mukaan terroristinen tarkoitus korottaisi useimmissa tapauksissa
enimmäisrangaistusta kahdella vuodella. Korottamisen pitäisi olla suhteessa asianomaisen perusrikoksen
asteikkoon (vrt. esim RL 7 luvun 2 §:n korotusperiaattteet). Terroristiryhmän johtamista koskevassa



säännöksessä asteikot taas ovat poikkeuksellisen korkeat (tosin puitepäätöksen velvoittamana). Omaksutun
rangaistusasteikkopolitiikan perusteet jäävät HE:ssä kaikkiaan epäselviksi. Suhteellisuusperiaate ei
ehdotettua sääntelyä kokonaisuutena arvioiden toteudu.

Rikosopillisen käsitteistön ja systematiikan näkökulmasta terroristirikoksen valmistelua ja johtamista koskevat
säännökset soveltuvat erityisen huonosti Suomen rikosoikeuteen, koska rikoslain yleistä osaa koskevassa
esityksessä (HE 44/2002 vp) ei ole varauduttu rikollisjärjestön toimintaan osallistumista koskevien
säännösten antamiseen niin ettäj sellainen linjaus olisi sovitettu yhteen osallisuus- ja
valmistelukriminalisointien kanssa (vrt. HE 183/1999 vp, jonka käsittely on eduskunnassa kesken). Tästä
EU:n puitepäätöksen edellyttämästä kriminalisointilinjauksesta aiheutuu Suomen rikosoikeudelle
huomattavia ongelmia tähdättäessä sisäisesti johdonmukaiseen rikosoikeudelliseen systeemiajatteluun.
Johdonmukaiseen järjestelmään pyrittäessä on teoreettisesti jäsennettävä ehdotettujen vastuumuotojen
keskinäiset suhteet ja sen pohjalta arvioitava mm. niiden rikoskonkurrenssia koskevat vaikutukset.  Tämä on
yksittäisen lainuudistushankkeen yhteydessä hankalaa, koska rikoslain yleisen osan valmistelussa
rikosryhmien erityisproblematiikka on miltei kokonaan sivuutettu. Ks. tästä myös LaM 14/2002 vp HE:n
43/2002 vp johdosta.

Terrorismiryhmän toiminta asetetaan EU:n puitepäätöksessä huomattavasti ankarampaan
rangaistavuuskategoriaan kuin yhden henkilön tekemä terrorismirikos (ks. puitepäätöksen 5 artiklan 3
kappale). EU:n puitepäätöksessä (ks. sen 2 artikla) on ilmeisesti lähdetty siitä, että jo sellaisen ryhmän
valmistelutyyppinen toiminta on rangaistavaa; ts. rangaistavuus ei riipu siitä, että terrorismiryhmässä joku
tai jotkut ovat syyllistyneet terrorismirikokseen.  Kriminaalipoliittinen tausta-ajatus näyttää siis olevan,
että terrorismirikosten valmistelevakin toiminta ryhmässä on yhteiskunnalle erityisen vaarallista ja
sellaisen ryhmän toimintaan osallistuvalle jopa ankaramman rangaistusuhan ansaitsevaa kuin hänen
yksittäisesti tekemänsä terrorismirikos. Poikkeuksellisen ankara rangaistusuhka puitepäätöksessä asetetaan
terroristiryhmän toimintaa johtavalle ja ilmeisesti siitä riippumatta, onko sellainen ryhmä toteuttanut
yhtään täytettyä tai yritettyä terrorismirikosta.

HE:n 2-4 §:stä ja niihin sisällytetyistä rikoskonkurrenssimääräyksistä tulee olla selkeästi hahmotettavissa,
milloin on kysymys yksittäishenkilön terrorismirikosta koskevasta valmistelusta ja milloin terroristiryhmän
toimintaan liittyvistä valmistelunluonteisista teoista ja että rikosten yhtyminen ratkaistaan
rikoskonkurrenssiopin yleisten periaatteiden mukaan. EU:n puitepäätös ei näytä edellyttävän
yksittäishenkilön terrorismirikoksen valmistelun kriminalisointia (vrt. 2 §), joskin pääsääntöisesti sellaisen
yrityksen rangaistavuutta, kun taas HE:n 2 §:ssä on ehdotetaan laajasti rangaistaviksi valmisteluntyyppisiä
tekoja, mutta ei säädettäisi yleisesti 1 §:n mukaisten tekojen yrityksiä rangaistaviksi. Vrt. kuitenkin HE s.
43/II-44/I. Edellä yleisistä kriminalisointiperiaatteista esittämieni näkökohtien johdosta tähän
epäjohdonmukaisuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.  Myös rikoskonkurrenssia sääntelevä 2 §:n 2
momentti vaikuttaa oudolta: eikö valmistelutyyppinen teko yleensäkin sisälly lainkonkurrenssiperiaatteen
nojalla sitä vastaavaan täytettyyn rikokseen tai sen yritykseen (vrt. myös HE s. 46/1)?

Terroristiryhmän johtaminen on HE:n 3 §:ssä säädetty erittäin ankarasti rangaistavaksi, ja EU:n pui-
tepäätöksen henkeä ilmeisesti vastaa sekin, että jos johtaja syyllistyy myös yksittäiseen terrorismirikokseen
johtamansa terrorismiryhmän toiminnan yhteydessä, siitä tuomitaan erikseen ja tällöin sovelletaan rikosten
yhtymistä koskevia RL 7 luvun periaatteita (siten voidaan päästä puitepäätöksen edellyttämään 15 vuoden
enimmäisrangaistukseen). Terroristiryhmän toimintaan osallistumista koskevassa 4 §:ssä
rikoskonkurssiperiaatteita on ilmeisesti tarkoitus soveltaa eri tavoin. Herää kysymys, miksi, koska
enimmäisrangaistusvelvoitetta täytynee voida tulkita samalla tavoin kummankin tyyppisessä tilanteessa.

HE:n 2-4 §:n uudelleen muotoilua harkittaessa on myös otettava huomioon, etteivät Suomen rikosoikeuden
yleiset periaatteet tunne terroristiryhmän tekemää rikosta. Jollei asiasta erikseen toisin säädetä (vrt.
oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskeva RL 9 luku), rangaistavassa teossa on kysymys sellaisen ryhmän
jäsenen tekijänä tai osallisena tekemästä terrorismirikoksesta, vaikka teko tapahtuisi osana terroristiryhmän



toimintaa. HE:n s. 48-49 mukaan "terrorismiryhmän tekemä rikos" viittaa sellaiseen rikokseen, joka on
tehty ryhmän puolesta, eikä ehdotettu säännös tarkoittaisi syyksiluettavuudesta riippumatonta objektiivista
vastuusta. Perustelut jäävät selittelystä huolimatta edelleen kovin epämääräisiksi.

Kaikki esitysehdotuksen rikossäännökset tulisi pyrkiä kirjoittamaan niin, etteivät niissä säädettäviä ankaria
rangaistusuhkia ulotettaisi laajemmalle kuin kansainvälisten velvoitteiden (etenkin EU:n puitepäätöksen)
vuoksi on välttämätöntä. Kaikissa näissä säännöksissä rikosnimiä myöten tulisi näkyä rikosten kansainvälinen tai
ns. maailmanrikoksen luonne. Siten myös terrorismin rahoittamista koskeva esitysehdotuksen 5 § tulisi
kauttaaltaan muotoilla tämän ajatuksen mukaisesti, myös 1 momentin 1 kohdan osalta. Ks. myös
lausuntoani 12.2.2002 lakivaliokunnalle HE:n 231/2001 vp johdosta.

Ehdotettavan RL 34 a luvun 1 §:n, 3 §:n ja 5 §:n eräistä yksityiskohdista

RL 34 a luvun 1 §:ssä käytetty käsite kansainvälinen järjestö on liian epämääräinen. Ruotsin vastaavassa
säännöksessä käytetäänkin tarkempaa termiä valtioidenvälinen järjestö (ks. Ds 2002:35).

RL 34 a luvun 3 §:ssä tarkoitettu johtamisen käsite on perusteluja (s. 47) hyödyntäen määriteltävä tarkemmin
joko tuossa säännöksessä tai määritelmäpykälässä (6 §).

RL 34 a luvun 5 §:n osalta on syytä ottaa huomioon eduskunnan lakivaliokunnan edellyttämät tarkistustarpeet
(ks. LaVM 14/2002 vp), ennen kaikkea oikeudettomuutta koskevan tunnusmerkin lisääminen
tunnusmerkistöön. Ks. tästä lisälausuntoani 4.6.2002 lakivaliokunnalle HE:n 43/2002 vp johdosta.


