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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 30/2002 vp

Keskiviikko 3.4.2002 kello 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

4. U 5/2001  vp Euroopan  komission  ehdotus  neuvoston  direktiiviksi
pakolaisaseman  myöntämistä  tai  peruuttamista  koskevissa  menettelyissä
jäsenvaltioissa  sovellettavista  vähimmäisvaatimuksista  (pakolaisaseman
myöntämistä  tai  peruuttamista  koskevissa  menettelyissä  jäsenvaltioissa
sovellettavat vähimmäisvaatimukset), EU/091100/0839

Jatkokirjelmä 1. SM 29.11.2001

Jatkettu I käsittely

Yksityiskohtainen käsittely

5. HE 248/2001 vp laiksi seutuyhteistyökokeilusta Jatkettu I

käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen

käsittely

6. Muut asiat
— Australian  senaatin  puhemies  valtuuskuntineen  vierailee  valiokunnassa
perjantaina 12.4.2002 klo 10.30.

1. U 7/2002 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rasismin ja
muukalaisvihan vastainen toiminta)

Jatkettu I käsittely

Merkitään saapuneeksi professori Raimo Lahden kirjallinen lausunto.

Kuultavina:
— professori Tuomas Ojanen
— professori Teuvo Pohjolainen

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.
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ESITYSLISTA 30/2002 vp

—  Valiokunnan matka Moskovaan, Pietariin, Narvaan ja
linnaan 21.— 26.4.2002.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 4.4.2002 klo 10.00.
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Professori   Raimo Lahti
Helsingin yliopisto 19.
3.2002

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Asia: Valtioneuvoston kirjelmä   U   7/2002 ehdotuksesta
neuvoston  puitepäätökseksi    (rasismin   ja muukalaisvihan
vastainen toiminta)

Yleistä

Kysymyksessä on  Euroopan  unionista    (EU)    tehtyyn   sopimukseen ja
erityisesti   sen  29   ja   31   artiklaan   sekä   34   artiklan  2
kohdan b alakohtaan  tukeutuva  puitepäätösehdotus.    EUsopimuksen 29
artiklan   1   kappaleessa  mainitaan   nimenomaisesti   EU:n   tavoite
ehkäistä ja   torjua mm.    rasismia   ja muukalaisvihaa.
Oikeudellisen yhteistyön muotoja   koskevassa   EUsopimuksen   31
artiklan   e alakohdassa ei   kuitenkaan mainita   näitä   rikostyyppejä
sellaisina, joihin nähden   toteutetaan   asteittaisia   toimenpiteitä
rikostunnusmerkistöjä   ja   seuraamuksia   koskevien
vähimmäissääntöjen vahvistamiseksi.    Toisaalta   EU:n   kolmannen
pilarin  alaisuuteen   kuuluva, EUsopimuksen   34   artiklan   2
kohdan b   alakohdan  tarkoittama toimenpidetyyppi      puitepäätös   
tähtää   jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiseen
("puitepäätökset   velvoittavat jäsenvaltioita saavutettavaan
tulokseen   nähden,   mutta   jättävät   kansallisen viranomaisen
valittavaksi muodon  ja   keinot") .    Siten ehdotetunlaisen
puitepäätöksen   antaminen   sinänsä   kuulunee   EU:n toimivaltaan.

Vastaavasti   kuin   terrorismin   torjuntaa   koskevan
puitepäätösehdotuksen    (U   64/2001  vp)    käsittelyssä   kävi
ilmi,    Suomessa   ja yleisemmin   Pohjoismaissa   on  pidetty
arveluttavana   pitkälle yhtenäistää   rikostunnusmerkistöjä   ja
seuraamuksia,    jos   siten joudutaan ristiriitaan   näiden  maiden
rikosoikeusjärjestelmien keskeisten oikeuskulttuuristen
ominaispiirteiden   kanssa.    Käsillä olevassa puitepäätösehdotuksessa
tällainen   kritiikki   kohdistuu siinä luonnosteltuihin,    rasismia
ja muukalaisvihaa   koskeviin kriminalisointeihin   sekä   eräisiin
säädettäviä   seuraamuksia koskeviin määräyksiin.

Perustuslailliselta kannalta keskeisin arvostelu palautuu rikos
oikeudellisen   laillisuusperiaatteen   asettamaan
täsmällisyysvaatimukseen   sekä   tavoitteeseen  minimoida
kriminalisoinneista aiheutuvaa   kollisiota muiden perus   ja
ihmisoikeuksien kanssa. Näitä kysymyksiä   perustuslakivaliokunta   on
pohtinut yleisesti mm.    lausunnossaan 23/1997   vp  HE: n   6/1997
vp   johdosta. Kiihottamista   kansainryhmää   vastaan    (RL   11:8)
koskevan kriminalisoinnin osalta   ks.   myös   LaVM  22/1994   vp  HE:
n   94/1993   vp   johdosta s. 10/1.    Suomalaisessa
oikeuskirjallisuudessa aihepiiristä käydystä keskustelusta ks.
etenkin Mika   Illman, Hets  mot   folkgrupp. JFT 1997   s.    114136
(laajemmin  hänen   julkaisemattomassa
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lisensiaatintutkimuksessaan)     sekä Annele   Saikkala,
Rikosoikeusjärjestelmän   keinot,   mahdollisuudet   ja   rajoitukset
rasististen rikosten vastaisessa  työssä.    Julkaisematon
lisensiaatintutkimus, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen
tiedekunta,    syyskuu   1998, ja Saikkala, Voiko   rikoslaki
torjua   rasismia?   Helsingin Sanomien
vieraskynä 28.7.1998.

Rasismiin   ja muukalaisvihaan   liittyvät rikokset (34 artikla)

Näiden   artiklojen   kritiikki   perustuu   rikosoikeudellisen lailli
suusperiaatteen   asettamaan   täsmällisyys    (ja tarkkarajaisuus)
vaatimukseen.    Itse kriminalisoinnille   on myös   syytä   asettaa
erityisiä  vaatimuksia   sen  tähden,    että   kun  on   kysymys   ns.
ilmaisuvapausrikoksista,    on   erikseen  arvioitava   sananvapauden
rajoittamisen  hyväksyttävyyttä   ja   suhteellisuutta.   Mainittakoon,
että Suomi   on muiden   Pohjoismaiden  tavoin   tehnyt   varauman
kansalais ja  poliittisia   oikeuksia   koskevan   yleissopimuksen
20   artiklan 1 kohtaan    (sotapropagandan   kielto)    juuri
sananvapauteen vedoten

(ks.   A 108/1976,   2 D:n  3   kohta).   Sotaan yllyttämistä    (RL
12:2) koskeva   kriminalisointi   vuodelta   1995   ei   kata   kaikkea
sotapropagandan   kieltoon   kuuluvaa   käyttäytymistä   eikä
johtanut tuosta varaumasta  luopumiseen    (ks.   HE   94/1993  vp  s.
46).

Kriminalisoinnin  hyväksyttävyyden   arviointiin   vaikuttaa, millä
tavoin   rasismin   ja  muukalaisvihan   kriminalisoimisen taustana
olevien  oikeushyvien    (kuten   ihmisarvon)    loukkaamisen   tai
vähintään  vaarantamisen   käsittävät moitittavat   teot   on
kuvattu. Rangaistussääntelyltä   ja   rikostunnusmerkistöiltä   on
voitava edellyttää   yleisten   kriminalisointiperiaatteiden
täyttymistä: niistä on   tunnistettava   ne   oikeushyvät,    joita
kielletyillä   teoilla loukataan  tai  vaarannetaan,    samoin   kuin
niissä   on   selkeästi ilmaistava   kielletyt   tekotavat,    jotta
rangaistavien   tekojen haitallisuudesta   ja   paheksuttavuudesta
sekä   niiden kriminalisointitarpeesta   on mahdollista  vakuuttautua.
Lähtökohtana   on myös se, että   epäillyn   syyllisyys
kriminalisoitaviin   tekoihin kyetään oikeudenmukaisessa
oikeudenkäynnissä   näyttämään toteen.

Kerrotuissa   suhteissa   Suomen   rikoslain  nykyiset, ehdotettuihin
kriminalisointeihin   nähden   sukulaisuutta   sisältävät
rikossäännökset      kiihottaminen   kansanryhmää  vastaan    (RL
11:8)    ja julkinen   kehottaminen  rikokseen    (RL   17:1)    
täyttävät rikosoikeudellisen   laillisuus   ja   kriminalisoimisen
hyväksyttävyysperiaatteen paremmin  kuin puitepäätösehdotuksen  4
artiklan a,   b    (osin),    c, d ja   f   kohdat.    Esittämääni
vastaava   kritiikki   on  tuotu yleispiirteisesti   esiin myös
oikeusministeriön muistiossa    (U  7   s. 5 ) .

Tuon 4 artiklan  a kohdan julkisessa   yllytyksessä   siinä
määriteltyyn  vihaan   on   3   artiklan määritelmäsäännöksen mukaan
riittävää yllyttää   tietynlaisen  uskomuksen  omaksumiseen,   mikä
epämääräistää   rangaistavan   käyttäytymisen  rajat,    eikä   a
kohdan loppumääritys   riittävästi   selkeytä   säännöstä,    kun
ilmaisu   "voi aiheuttaa merkittävää  vahinkoa   kyseisille
yksilöille   tai   ihmisryhmille" on
myöskin  epämääräinen.   Rikoslakimme   17   luvun   1 D:n mukainen
julkinen   kehottaminen   rikokseen   rajaa   rangaistavuutta
tarkemmin. Siitä   säännöksestä   saatava  malli   olisi   sikälikin
perusteltu, että   ensisijaisesti   rasismin  tai  muukalaisvihan
tulisi kriminalisoinnissa   vaikuttaa   sitä   koskevan motiivin
(tarkoitusperän)     kautta  muuten   rangaistavien   tekojen
ankaroittamisperusteena
– samaan   tapaan   kuin   terrorismin   torjuntaa   koskevaa
puitepäätösehdotusta   toteutettaessa.    Näin onkin tarkoitus
ehdottaa pian annettavassa,    rikoslain   yleistä   osaa   koskevassa
hallituksen esityksessä    (tämä   todetaan myös   valtioneuvoston
kirjelmässä,    U   7 s. 4/1).
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Juuri   lausumani   koskee myös   4   artiklan b kohtaa. Siinä
tarkoitettujen   julkaisten   loukkausten   ja   uhkausten   tulisi
rikosoikeudellisen   laillisuusperiaatteen   huomioon   ottaen   olla
rikoslain yleisten   säännösten  nojalla   rangaistavia,    ja
rasistinen   tai muukalaisvihamielinen motiivi   koventaisi
rangaistusta. Puitepäätösehdotuksen   edustama   kriminalisointilinja
ei   näytä vastaavan esittämääni,    koska   8   artiklan mukaan
rasistiset   ja muukalaisvihamieliset   vaikuttimet   tulisi   ottaa
koventamisperusteena huomioon muissa   kuin   4   ja   5   artiklan
tarkoittamissa   rikoksissa. Ne siis oletetaan  voitavan muotoilla
kauttaaltaan   itsenäisiksi rikostunnusmerkistöiksi,   mikä   edellä
esittämäni  mukaan  on vaikeaa, jos   yleiset
kriminalisointiperiaatteet   otetaan vakavasti.

Sanotun   4   artiklan  c  ja d kohtien mukaiset   kriminalisoinnit
merkitsisivät   Suomen   ja   Pohjoismaiden   rikosoikeusajatteluun
huomattavaa  muutosta,    koska   edellä   todetun mukaan
sotapropagandan kiellon   kriminalisoimiseen   on   niissä
sananvapauden periaatteeseen  vedoten  tehty varauma.   Artiklan  d
kohdan kriminalisointivelvoitteessa   kiinnittää   huomiota,    että
siinä tarkoitettujen natsiSaksassa   juutalaisten   kansanryhmää
vastaan   tehtyjen ja Nurnbergin   oikeudenkäynneissä   rangaistujen
kansainvälisten rikosten   osalta   olisi   niiden  vähättelykin
rangaistavaa.

Saman  4  artiklan e  kohdan tekotavat  muistuttavat  hyvin  läheisesti
kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan rikossäännöksen
(RL  11:8)  tekotapoja,  joten  tämä  kriminalisointivelvoite  on  Suomen

kannalta vähiten ongelmallinen.

Edelleen   saman   artiklan f kohdan mukaan   olisi   pelkkä   ryhmän
"tukeminen"   rangaistavaa.    Tällaiseen   Suomen perinteistä
osallisuusoppia   laajentavaan  vastuumuotoon   on   syytä   suhtautua
torjuvasti, ja   olisi   edellytettävä   tietoista,    aktiivisesti
vaikuttavaa toimintaa   (ks. vastaavasti viimeksi PeVL 7/2002  s.
2/II HE: n 23/2001
vp johdosta).

Puitepäätösehdotuksen 5 artiklassa edellytetään   jokaisen   4 ar
tiklassa   luetellun   teon  yrityksen   olevan   rangaistava.
Tällainen kriminalisointivelvoite, jonka mukaan yritysvaiheen   teosta
säädetään   kaavamaisesti   rangaistusuhka   ilman rikostyyppikohtaista
harkintaa,    on  vastoin   Suomessa  vallinnutta rikosoikeusajattelua.
Muista puitepäätösehdotuksen   artikloista   kritisoin   lähinnä 6
artiklan 3 kohtaa  ja 7 artiklaa, koska   ne   rajoittaisivat tar
peettoman   tiukasti   kansallista   rikoslainsäädäntöä rangaistusas
teikkojen määräämisessä.   Ainakin   käsillä   olevassa muodossaan
puitepäätösehdotuksen   kriminalisointivelvoitteet   ovat   liian laa
jaalaisia   ja   epämääräisiä,    jotta   niiden  pohjalta voitaisiin
luotettavasti   määrittää   yleiseurooppalaisesti   vahvistettava
vähimmäisrangaistustaso.



Tuomas  Ojanen
2.4.2002

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Valtioneuvoston  kirjelmä  komission  ehdotuksesta  neuvoston puitepäätökseksi  rasismin  ja

muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta (U 7/2002 vp)

Yleisiä näkökohtia

Puitepäätösehdotuksen perustavoitteet ja yleisemmin EU:n tasoinen toiminta ovat hyvin

kannatettavia, koska tutkimukset kertovat rasismista ja muukalaisvihasta kaikissa

jäsenvaltioissa ja koska jokaisessa jäsenvaltiossa on myös yhä enemmän rasistiselle

väkivallalle ja syrjinnälle alttiita etnisiä ja rodullisia vähemmistöjä, maahanmuuttajia ja

pakolaisia.

Puitepäätösehdotukselle näyttäisi rakentuvan riittävä oikeusperusta EU:n

perustamissopimuksen 29 artiklan, 31 artiklan a c e alakohtien sekä 34 artiklan 2 alakohdan

normikokonaisuudesta.

Puitepäätökset rinnastuvat säädöstyyppinä pitkälti EY:n direktiiveihin paitsi siltä osin, että

niihin ei voi liittyä välitöntä oikeusvaikutusta unionisopimuksen 34 artiklan nimenomaisen

määräyksen nojalla. Puitepäätöksen vaihtoehtona voisi sinänsä olla unionisopimuksen 34

artiklan mukainen yleissopimus, joka takaisi myös varmemmin yhtenäisen oikeudellisen alueen

luomisen tällä alalla. Yleissopimuksiin liittyy kuitenkin myös ongelmia, joista merkittävimpänä

voidaan pitää niiden hitautta. Yleissopimukset ja niiden muutokset on valtionsisäisesti

hyväksyttävä kunkin jäsenvaltion valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Kun

yleissopimusten kansalliset ratifiointi ja voimaansaattamismenettelyt ovat myös käytännössä

kangerrelleet jäsenvaltioissa, kehityssuuntauksena unionissa on ollut siirtyminen

yleissopimuksista nopeampien ja tässä mielessä tehokkaampien sääntely instrumenttien

käyttöön. Nyt käsillä oleva puitepäätösehdotus on tämän kehityssuuntauksen tuorein esimerkki.

Ehdotusta on arvioitava erityisesti rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen,

sananvapauden sekä yhdistymis ja kokoontumisvapauden kannalta. Näitä perusoikeuksia ja

vapauksia turvaavat paitsi Suomen perustuslaki (8, 12 ja 13 §: t), myös Euroopan

ihmisoikeussopimus (7.1, 10 ja 11 artiklat) sekä EU:n perusoikeuskirja (11, 12 ja 49 artiklat).

Nämä perusoikeudet asettavat ehdotukselle perusteiltaan samanlaisia vaatimuksia, joista ovat

tässä yhteydessä erityisesti huomionarvoisia vaatimukset sääntelyn täsmällisyydestä,

välttämättömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta. Nämä vaatimukset kuitenkin korostuvat

rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen yhteydessä: Tästä periaatteesta seuraa yhtäältä erityinen

tarve ilmaista rikoksen tunnusmerkistö säännöksen sanamuodossa riittävän täsmällisesti ja

yksiselitteisesti. Toisaalta periaatteeseen sisältyy korostetun voimakkaasti vaatimus sääntelyn

oikeasuhtaisuudesta eli siitä, että seuraamusten ankaruus on oikeassa suhteessa teon

moitittavuuteen.
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Valtioneuvoston kirjelmässä on yksilöity varsin seikkaperäisesti ehdotuksen vaikutuksia

Suomen lainsäädäntöön. Ydinviestinä on, että ehdotukseen sisältyy useita sellaisia kohtia,

joista ei ole tällä hetkellä varsinaisia säännöksiä Suomen oikeudessa tai jotka ovat muutoin

Suomen oikeusjärjestykselle vieraita. Kun valtioneuvoston kirjelmässä on onnistuttu varsin

hyvin erittelemään ehdotuksen vaikutuksia Suomen lainsäädäntöön, keskityn seuraavassa

tarkastelemaan ehdotusta lähinnä edellä mainitsemieni perusoikeuksien kannalta.

Määritelmät  ja  rasismiin  ja  muukalaisvihaan  liittyvät  rikokset  sekä  yllytys,  avunanto  ja  yritys  (35
artiklat)

Ehdotuksen 35 artikloja voidaan tarkastella yhdessä, koska ne muodostavat monessa suhteessa

elimellisen kokonaisuuden, joka on avainasemassa puitepäätösehdotuksen kannalta.

Kuten valtioneuvoston kirjelmästäkin käy ilmi, ehdotuksen 3 artiklan a alakohdan

määritelmä, samoin kuin 4 artiklan a alakohta ovat aivan liian epämääräisiä, jotta ne

täyttäisivät perusoikeuksiin ja varsinkin rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen sisältyvät

vaatimukset sääntelyn täsmällisyydestä ja yksiselitteisyydestä.

Rasismin ja muukalaisvihan perusmääritelmää sekä muotoilua rangaistavasta "julkisesta"

yllytyksestä olisi siten ensinnäkin vielä kyettävä määrittelemään täsmällisemmin ja

tarkkarajaisemmin.

Artiklassa 3 on kuitenkin myös muita ongelmia: Ensinnäkin 3 artiklan määritelmä perustuu

vanhahtuneeseen "rodun" käsitteeseen, jolle ei nykyaikaisen käsityksen mukaan ole tieteellistä

perustaa. Termi "alkuperä" olisi siten onnistuneempi käsite.

Yhtenä suurimpana pulmana kuitenkin on, että määritelmä —  ja yleensäkään

puitepäätösehdotus —  ei kata rasismiin ja muukalaisvihaan perustuvan syrjinnän

kriminalisoimista.

Ehdotuksessa rasismi ja muukalaisviha määritellään uskomukseksi, "että vastenmielisyys

yksilöitä tai ihmisryhmiä kohtaan määräytyy pääasiassa rodun, ihonvärin, syntyperän,

uskonnon tai uskomusten taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan."

Määritelmä eroaa näin ollen merkittävästi esimerkiksi Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista

koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 37/1970, jäljempänä rotusyrjintäsopimus) 1.1

artiklan mukaisesta rotusyrjinnän määritelmästä, jonka mukaan rotusyrjintä tarkoittaa "kaikkea

rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua,

poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on ihmisoikeuksien ja

perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai

rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla

julkisen elämän alalla." Määritelmässä on näin ollen olennaista rotusyrjinnäksi väitetyn

toiminnan tarkoitusperä, mutta lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös toiminnan vaikutuksiin sen

ratkaisemiseksi, onko kysymyksessä rotusyrjintä vai ei. Näin ollen määritelmä kattaa, paitsi

välittömän, myös välillisen rotusyrjinnän.

Kun puitepäätöksessä mielestäni myös pitäisi kriminalisoida rasismiin ja ulkomaalaisvihaan

perustuva syrjintä, sen mukaisissa rasismin ja muukalaisvihan määritelmissä pitäisi hakea

virikkeitä rotusyrjintäsopimuksen 1.1 artiklasta.

Jos —  ja kun —  puitepäätösehdotuksen määritelmän pitäisi kattaa myös rasismiin ja

muukalaisvihaan perustuvan syrjinnän kriminalisointi, määritelmään voisi olla hyvä sisällyttää

selvyyden vuoksi maininta positiivisen erityiskohtelun erottamisesta rasismista. Tällöin

esikuvana voisi jälleen olla rotusyrjinnän vastaisen yleissopimuksen 1.4 artikla, jonka mukaan

rotusyrjinnäksi "ei ole katsottava erityisiä toimenpiteitä, joiden ainoana tarkoituksena on taata

riittävä edistys tietyille rodullisille tai etnisille ryhmille tahi yksilöille, jotka tarvitsevat

välttämättömänä pidettävää suojelua sen varmistamiseksi, että nämä ryhmät tai yksilöt voivat



yhtäläisesti nauttia ja käyttää ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Edellytyksenä kuitenkin on,

että tällaiset toimet eivät johda erilaisten oikeuksien voimassa pitämiseen eri roturyhmille ja

että niitä ei jatketa sen jälkeen, kun tavoite, jonka vuoksi niihin ryhdyttiin, on saavutettu".

Ehdotuksen 4 artiklan cealakohdat taas saattavat muodostua ongelmalliseksi myös

sananvapauden kannalta, koska niihin sisältyy liian tulkinnanvaraisia muotoiluja yhtäältä

rikosten "julkisesta" kieltämisestä tai vähättelystä ja toisaalta rasistista ja

muukalaisvihamielisistä ilmauksista yms. 4 artiklan falakohta perustuu epämääräisesti ja

edellä esitetyllä tavalla muutenkin

pulmallisille rasismin ja muukalaisvihan määritelmille. Toisin kuin valtioneuvoston kirjelmässä

on katsottu, en kuitenkaan sinänsä pidä huonona rasistisen ja muukalaisvihamielisen ryhmän

"tukemisen" kriminalisoimista. Rotusyrjintäsopimuksen 4 artiklan a alakohta asettaa

sopimusvaltioille myös velvoitteen "selittää lain mukaan rangaistaviksi teoiksi ... myös kaiken

rotusortotoiminnan avustamisen, sen rahoittamisen mukaan lukien."

"Tukemista" koskevan termin sijasta voisi olla kuitenkin parempi puhua "avustamisesta".

Lisäksi säännöstä tulisi täsmentää kuvauksilla rangaistavan avustamisen tavoista, kuten

esimerkiksi maininnalla "rahallisesta avustamisesta".

Lisäksi rangaistava tukeminen tai osallisuus rasistisen tai muukalaisvihamielisen ryhmän

toimintaan tulisi edellyttää nimenomaan henkilön luonteeltaan aktiivista osallistumista tai

tukemista ryhmän rasistiseksi tai muukalaisvihamieliseksi katsottavaan toimintaan.

Kaiken kaikkiaan puitepäätösehdotuksen 35 artiklaan sisältyy sellaisia ongelmia Suomen

perustuslain 7.3 ja 10 §:ien kannalta, että ehdotuksen toimeenpano kansallisessa

lainsäädännössä ei olisi mahdollista tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Rangaistukset ja  seuraamukset sekä  rangaistuksen  koventamisperusteet (68artiklat)

Puitepäätöksessä ei välttämättä olisi syytä vahvistaa rangaistustasoa ehdotuksen 6.3 kohdan

mukaisesti, vaan jäsenvaltioiden tulisi voida suhteuttaa rangaistukset siellä muuten

käytettävään rangaistustasoon.

Sen sijaan estettä ei ole sille, että rikoksen rasistinen luonne tai rasistiset ja

muukalaisvihamieliset vaikuttimet muodostavat rangaistuksen koventamisperusteen (ks.
myös Pe VL 41/2001vp).

Oikeushenkilön vastuu ja niihin kohdistuvat seuraamukset (910 artikla)

Ehdotuksen 9 artikla saattaa yhdessä 35 artiklojen kanssa muodostua ongelmalliseksi

yhdistymis ja kokoontumisvapauden sekä elinkeinovapauden kannalta. Ongelmien perusteena

ovat pitkälti samat 3 ja 4 artiklojen epätäsmällisyyteen ja muihin pulmiin liittyvät syyt, mistä

syystä tyydyn viittaamaan edellä esitettyyn.
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Rikoksen johdosta tapahtuva  luovuttaminen ja syytteeseen asettaminen sekä jäsenvaltion velvollisuus
varmistaa,   että 4ja 5 artiklassa tarkoitettuja rikoksia ei pidetä poliittisina rikoksina   (1314
artiklat)

Puitepäätösehdotuksen 13.1 artikla sinänsä antaa mahdollisuuden Suomelle kieltäytyä Suomen

kansalaisen luovuttamisesta.  14 artiklan mukainen jäsenvaltion velvollisuus varmistaa, että 4 ja

5 artiklassa tarkoitettuja rikoksia ei pidetä poliittisina rikoksina näyttäisi kuitenkin supistavan

tätä oikeutta, koska se ilmeisesti kaventaisi Suomen harkintavaltaa pitää rikoksia poliittisena.

Kun lisäksi mahdollisuus luovuttamiseen ei liittyisi vain törkeimpiin rasistisiin rikoksiin,

ehdotus muodostuu siinä määrin ongelmalliseksi perustuslain 9.3 §:n kannalta, että sen

toteuttaminen ei ole mahdollista Suomessa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Ehdotuksen suhde kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin

Ehdotuksessa on muutamassa kohdin tuotu esiin, että sitä "ei voida tulkita siten, että sillä olisi

vaikutusta velvoitteisiin, joita jäsenvaltioilla saattaa olla muiden kansainvälisten oikeudellisten

asiakirjojen nojalla" (s. 7, ks. myös johdannon kohta 15).

Tämä  lähtökohta  on  erittäin  perusteltu,  koska  ehdotuksella  olisi  edellä  todetulla  tavalla

merkitystä esimerkiksi usean Euroopan ihmisoikeussopimuksessa suojatun oikeuden kannalta.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen suhteen on kuitenkin erityisesti syytä painottaa, että se

asettaa vähimmäistason ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojalle myös Euroopan unionissa.

Lähtökohta on nykyään tunnustettu myös EU:n perusoikeuskirjan 52.3 artiklassa, jonka mukaan

perusoikeuskirjassa tunnustettujen vastaavien oikeuksien "merkitys ja kattavuus" ovat samat

kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

Näin ollen nyt käsillä olevan säädösehdotuksen on myös vähintään saavutettava Euroopan

ihmisoikeussopimuksen mukainen taso, jotta se täyttäisi EU:n oikeudessa(kin) perusoikeuksia

koskevalle sääntelylle asetetut edellytykset.

Lisäksi valmistelussa tulisi kiinnittää huomiota muihinkin kansainvälisiin

ihmisoikeussopimuksiin, ainakin rotusyrjinnän vastaiseen yleissopimukseen siten kuin olen

edellä esimerkiksi rasismin määritelmän suhteen esittänyt.

Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 2002

Tuomas Ojanen
Tuomas Ojanen
julkisen eurooppaoikeuden professori, valtiosääntöoikeuden dosentti
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Lausunto  eduskunnan  perustuslakivaliokunnalle  valtioneuvoston  kirjelmästä
komission  ehdotuksesta  neuvoston  puitepäätökseksi  rasismin  ja  muukalaisvihan
vastaisesta toiminnasta (U 7/2002 vp)

Perustuslakivaliokunnan  pyytämänä  lausuntona  otsikossa  mainitusta  asiasta  esitän  kunnioittavasti

seuraavan:

1. Yleistä

Komission 12.  joulukuuta 2001 Euroopan unionista  tehdyn sopimuksen 29 artiklan, 31 artiklan  ja 34

artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla tekemän puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että rasismi ja

muukalaisviha ovat kaikissa jäsenvaltioissa rikosoikeudellisesti rangaistavia tehokkain, oikeasuhteisin

ja  varoittavin  rangaistuksin.  Lisäksi  puitepäätöksellä  pyritään  edistämään  ja  kannustamaan

oikeudellista yhteistyötä mahdollisia esteitä poistamalla.

Ehdotus merkitsisi Suomen rikoslainsäädännön kannalta useita uusia kriminalisointeja,  joista osa olisi

poikkeuksia rikoslainsäädännön yleisistä periaatteista. Ehdotuksella voi olla perustuslain näkökulmasta

vaikutusta  perusoikeussääntelyyn  kolmella  tavalla:  Ihmisoikeuksia  ja  turvallisuutta  edistäen,

rikosoikeudellista legaliteettiperiaatetta loukaten j a sananvapautta rajoittaen.

Rikosoikeudellisella  sääntelyllä  on  yleensäkin  se  luonne,  että  joudutaan  punnitsemaan

kriminalisointien suhdetta rajoitusten aiheuttamiin ongelmiin. Monessa tapauksessa rajoitukset voivat

koskea myös perusoikeuksia.

Vrt.  PevL  36/1998  vp:  Perustuslakivaliokunta  on  aiemmin  arvioinut  perusoikeuksien  merkitystä  rikoslainsäädännössä  ja  katsonut
(PeVL 23/1997 vp) perusoikeussäännöksillä olevan sellainen kokonaisvaikutus kriminalisointeja säädettäessä, että perusoikeudet sekä
merkitsevät rikoslain säätäjälle toimivallan rajoituksia (= perusoikeuksien yleiset ja mahdolliset erityiset rajoittamisedellytykset) että
asettavat tälle toimintavelvoitteita (= hallitusmuodon 16 a §:n 1 momentti). "Yksittäisten kriminalisointien valtiosääntöoikeudellisessa
arvioinnissa  on  otettava  huomioon  perusoikeussäännösten  kummankin  tyyppiset  vaikutukset.  Esimerkiksi  perusoikeuksien
suojaamisvelvoite  saattaa  olla  sellainen  hyväksyttävä  peruste,  joka  oikeuttaa  kriminalisoinneista  samalla  aiheutuvat
perusoikeusrajoitukset."

Puitepäätöstä  koskevan  ehdotuksen  voidaan  katsoa  liittyvän  ihmisoikeuksien  kunnioittamisen  ja

erityisesti  turvallisuutta  koskevan  perusoikeussäännöksen  ja  perusoikeuksien  turvaamisvelvollisuutta

koskevan  säännöksen  muodostamaan  kokonaisuuteen  siten,  että  vapaus,  kansanvalta  ja

oikeusvaltioperiaate vahvistuvat rasismin  ja muukalaisvihan vastaisen  toiminnan kautta. Tällä  tavalla



katsoen  ehdotetulla  rikoslain  muutoksilla  on  sinänsä  hyväksyttävä  ja  perusoikeusturvaa  edistävä

tavoite.

Oikeus  elämään  sekä  henkilökohtaiseen  vapauteen,  koskemattomuuteen  ja  turvallisuuteen  on  suojattu  perustuslain  7  §:ssä.
Henkilökohtaisen  turvallisuuden  lisäämistä  perustuslakiin  (HM:oon)  perusteltiin  perusoikeusuudistuksen  yhteydessä
seuraavasti  (HE 309/1993 vp, s. 47/11): "Turvallisuuden nimenomainen mainitseminen  korostaa julkisen vallan positiivisia toi
mintavelvoitteita  yhteiskunnan  jäsenten  suojaamiseksi  rikoksilta  ja  muilta  heihin  kohdistuvilta  oikeudenvastaisilta  teoilta,
olivatpa niiden tekijät julkisen vallan käyttäjiä tai yksityisiä tahoja." Perustuslakivaliokunta on viime vuosina korostanut  ehkä
tarpeettomankin  painokkaasti    tätä  perusoikeutta  ja  sen  toteuttamisen  positiivista  toimintavelvoitetta  useiden  lakiesitysten
käsittelyn yhteydessä (ks. esim. PeVL 1/1994, PeVL 8/1994, PeVL 2/1996, PeVL 7/1997 sekä PeVL

17/1998  vp).  Lausunnoilla  on  hyvin  yhtenäinen  linja  vaikka  edellä  mainituista  vain  kolme  viimeksi  mainittua  on  annettu
uudistetun perusoikeusluettelon voimassaolon aikana..

Olen kuitenkin aikaisemmin perustuslakivaliokunnalle esittämässäni  lausunnossa  (8.9.1999, Lausunto

eduskunnan  perustuslakivaliokunnalle  Hallituksen  esityksestä  Eduskunnalle  laiksi  poliisilain

muuttamisesta, HE 34/1999 vp) todennut, että turvallisuuden edistäminen ei voi olla sellainen erityinen

oikeus,  jonka nojalla muihin perusoikeuksiin voitaisiin tehdä millaisia rajoituksia tahansa. Sen vuoksi

on  arvioitava,  onko  neuvoston  puitepäätöstä  koskevalla  ehdotuksella  muiden  perusoikeuksien  nä

kökulmasta sellaista vaikutusta, että siihen tulisi liittää huomautuksia.

Perusoikeusuudistuksen jälkeen viimeistään on vakiintunut käsitys, että perusoikeuksien rajoittamisen

sallittavuutta  tulee  arvioida  paitsi  yksittäisiin  perusoikeussäännöksiin  mahdollisesti  sisältyvien

lakivarausten kannalta, myös perusoikeuksia koskevien yleisten oppien mukaisesti (PeVM 25/1994 vp,

s. 46). Rajoittamisen yleiset edellytykset koskevat ennen muuta vaatimusta säätää rajoituksesta lailla,

rajoituksen  tarkkarajaisuutta  ja  täsmällisyyttä,  rajoittamisen  perusteena  olevien  syiden  hyväksyttä

vyyttä,  suhteellisuusvaatimuksen  täyttymistä  perusoikeutta  rajoitettaessa,  rajoitukseen  liittyvien

oikeusturvajärjestelyjen  riittävyyttä  ja  rajoituksen  ristiriidattomuutta  Suomen  kansainvälisten

ihmisoikeusvelvoitteiden  kanssa.  Tarkastelen  seuraavassa  puitepäätöstä  vain

valtiosääntöoikeudellisesta  näkökulmasta.  Tällöin  tulee  erityisesti  arvioitavaksi  puitepäätökseen

sisältyvien ehdotusten suhde perusoikeussäännöksiin ja perusoikeuksien rajoittamista koskeviin yleisiin

oppeihin.

2. Ehdotusten suhde legaliteettiperiaatteeseen

Perustuslain  8  §:n  ilmaisema  rikosoikeudellinen  laillisuusperiaate  kattaa  rikosoikeudellisen

legaliteettiperiaatteen tärkeimmät ainesosat. Näihin kuuluvat ainakin vaatimus rikoksina rangaistavien

tekojen määrittelemisestä laissa, taannehtivan rikoslain kielto, rikoslain analogisen soveltamisen kielto,

vaatimus  rikoksesta  seuraavien  rangaistusten  määrittelemisestä  laissa,  tekohetkellä  säädettyä

ankaramman rangaistuksen käytön kieltoja vaatimus rikosoikeudellisten normien laintasoisuudesta.

PeVL  41/2001  vp:  Rikosoikeudellinen  laillisuusperiaate  sisältää  vaatimuksen  sääntelyn  täsmällisyydestä.  Sen  mukaan  kunkin
rikoksen  tunnusmerkistö  on  ilmaistava  laissa  riittävällä  täsmällisyydellä  siten,  että  säännöksen  sanamuodon  perusteella  on
ennakoitavissa,  onko  jokin  toiminta  tai  laiminlyönti  rangaistavaa  (ks.  esim.  PeVL  29/2001  vp  ,  s.  3/II).  Rikosoikeudellisen
sääntelyn  yhteydessä  on  otettava  huomioon  myös  suhteellisuusvaatimus  perusoikeusrajoitusten  yleisenä  edellytyksenä.

Rangaistusseuraamuksen  ankaruuden  tulee  olla  oikeassa  suhteessa  teon  moitittavuuteen  ja  rangaistusjärjestelmän
kokonaisuudessaan tulee täyttää suhteellisuuden vaatimukset (ks. myös PeVL 23/1997 vp ). Euroopan unionin perusoikeuskirjan
49  artikla  koskee  laillisuusperiaatetta  ja  rikoksesta  määrättävien  rangaistusten  oikeasuhtaisuuden  periaatetta.  Artiklan  3
kappaleessa todetaan nimenomaisesti, että rangaistus ei saa olla epäsuhteessa rikoksen vakavuuteen.



PeVL  7/2002  vp:  Perustuslain  8  §:ssä  säädetty  rikosoikeudellinen  laillisuusperiaate  sisältää  vaatimuksen  rikossäännösten
täsmällisyydestä.  Valiokunta  on  painottanut  täsmällisyysvaatimuksen  korostuvan,  jos  osallisuutta  rikokseen  säännellään
rikosoikeudessa vakiintuneista osallisuusopillisista käsityksistä poikkeavasti (PeVL 10/2000 vp , s. 2, PeVL 41/2001 vp , s. 3/11).
Yleissopimuksessa  kriminalisoitavaksi  edellytetyn  muunlaisen  myötävaikuttamisen  tulee  nimenomaisen  sopimusmääräyksen
mukaan olla tahallista ja toimeenpantu joko ryhmän yleisen rikollisen toiminnan tai päämäärän edistämisen tarkoituksessa tai
tietoisena ryhmän aikomuksesta tehdä sopimuksessa tarkoitettu terroristinen pommiisku. Rangaistavalla myötävaikuttamisella
tarkoitetaan sopimuksessa pommiiskujen tekemiseen sillä tavalla aktiivisesti vaikuttavaa toimintaa, ettei määräys valiokunnan
mielestä  ole  ongelmallinen  perustuslain  kannalta.  Valiokunta  huomauttaa,  ettei  valtioon  kohdistuville  kansainvälisille
velvoitteille  voida  asettaa  samanlaisia  täsmällisyysvaatimuksia  kuin  velvoitteiden  täytäntöönpanemiseksi  mahdollisesti
tarvittaville kansallisen rikoslain säännöksille.

Perusoikeussääntelyn  näkökulmasta  on  arvioitava,  onko  ehdotukseen  puitesopimukseksi  sisältyvä

säännösehdotus  välttämätön,  riittävän  rajoitettu  ja  täsmällinen.  Edellä  on  jo  viitattu  sääntelyn

tarpeellisuuteen ja tavoitteen hyväksyttävyyteen yleensä, mihin ei ole huomautettavaa.

Ehdotetun  sääntelyn  ei  voida  katsoa  loukkaavan  rikosoikeudellista  muodollista  legaliteettiperiaatetta

(erityisesti  lailla  säätämisen  vaatimus),  mutta  ehdotetun  säännöksen  suhde  legaliteettiperiaatteen

aineelliseen  sisältöön  liittyvään  vaatimukseen  rikoslain  yksiselitteisyydestä  ja  mahdollisimman

vähäisestä  tulkinnanvaraisuudesta  on  ongelmallinen.  Ongelmakohtia  on  erityisesti  kaksi,  ensinnäkin

rasismin  ja  muukalaisvihan määrittely  ja  siihen  liittyen rasistisen  tai  muukalaisvihamielisen  ryhmän

toimintaan  osallistuminen ovat  perusoikeusnäkökulmasta  liian  tulkinnanvaraista.  Periaatepäätöstä

koskevan  ehdotuksen  perusteluissa  (s.  8)  ei  ole  millään  tavoin  perusteltu  tai  selitetty  rasismin  ja

muukalaisvihan  käsitettä,  vaan  on  pelkästään  toistettu  puitepäätösluonnoksen  artiklassa  (3)  esitetty

määritelmä.

Kun  rasismi  ja  muukalaisviha  ovat  koko  puitepäätöksen  kannalta  niin  keskeisessä  asemassa    mm.

kaikki kriminalisointivaatimukset liittyvät siihen , tulisi määritelmältä edellyttää legaliteettiperiaatteen

näkökulmasta nyt esitettyä suurempaa täsmällisyyttä.

Ks.  esimerkiksi  PeVL  10/2000  vp:  "Perustuslaissa  säädetystä  rikosoikeudellisesta  laillisuusperiaatteesta  ja  Euroopan
ihmisoikeussopimuksesta on johdettavissa rikossäännösten täsmällisyysvaatimus (vrt. PeVL 4/1997 vp , s. 2/II). Kunkin rikoksen
tunnusmerkistö on ilmaistava laissa soveltajan kannalta riittävällä täsmällisyydellä (HE 309/1993 vp ,  s. 50/1). Tämä merkitsee
sitä, että säännöksen sanamuodon perusteella on kyettävä ennakoimaan, onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa."

Ehdotuksen 4 artiklan (f) kohdassa esitetään kriminalisoitavaksi "rasistisen tai muukalaisvihamielisen

ryhmän  toiminnan  johtaminen,  tukeminen  tai  siihen  osallistuminen  tarkoituksena  edesauttaa

organisaation  rikollista  toimintaa".  Erityisesti "tukeminen" ja "osallistuminen" ovat  ilmaisuja,  jotka

jäävät  hyvin  tulkinnanvaraisiksi.    Perustuslakivaliokunta  on  aikaisemmin  arvioinut  rikollisjärjestön

toiminaan  osallistumisen  ja  erityisesti  aktiivisen  osallistumisen  kriminalisoinnin  perustuslain

mukaisuutta legaliteettiperiaatteen näkökulmasta. Valiokunnan lausunnon (PeVL 10/2000) mukaan on

kiinnitettävä huomiota siihen, että osallistumisen kautta määritelty rangaistusvastuu ulottuu avunantoa

laajemmalle.

"Esillä  on  uuden  tyyppinen  kriminalisointitilanne,  joka  ei  rajaudu  yllytyksen  tai  avunannon  sääntelemiseen  tai  pohjaudu
muutoin jo vakiintuneisiin rikosoikeudellisiin käsitteisiin. Kysymyksessä on eräänlainen organisaatiorikos, johon ei ilman muuta
voida  soveltaa  rikosoikeudellisen  osallisuusopin  aksessorisuusoppia  eli  osallisuusteon  liitännäisyyttä  rangaistavan  pääteon
tapahtumiseen.  Pyrittäessä  esityksen  mukaisesti  kriminalisoimaan  osallistumista  tavalla,  joka  menee  rikosoikeudessa
vakiintuneiden osallistumiskäsitysten ulkopuolelle, sääntelyn täsmällisyysvaatimus korostuu tavanomaista enemmän.

Rikoslain 17 luvun 1 a §:n 1 momentti. Ehdotuksen mukaan  kriminalisoinnin edellytyksenä osallistumisen osalta on, että se on
aktiivista.  Osallistumisen  tulee  kohdentua  rikollisjärjestöntoiminnan  siihen  osaan,  jossa  tavoitteena  on  tehdä  lainkohdan
tarkoittamia  rikoksia.  Pääteoiksi  katsottavat  rikokset  on  rajattu  ehdotuksessa  rangaistusasteikon  perusteella  vain  erityisen
törkeisiin  rikoksiin.  Tätä  rajausta  on  täydennetty  rikosnimikkeen  perusteella ulottamalla  kriminalisointi  sellaiseen  toimintaan



osallistumiseen, jossa on tavoitteena tehdä kiihottaminen kansanryhmää vastaan niminen rikos. Osallistumisen kriminalisoinnin
edellytyksenä kaikilta osin on, että päätekona oleva rikos todella tehdään. Lisäksi rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen on
rangaistavaa pelkästään tahallisena. Nämä kaikki rajaukset merkitsevät valiokunnan mielestä sitä, että kyseinen 1 momentti on
ongelmaton perustuslain 8 §:stä johtuvan rikossäännöksen täsmällisyysvaatimuksen kannalta."

Valiokunta korosti tuolloin sitä, että (kriminalisoidulta) osallistumiselta vaadittiin aktiivisuutta ja sitä,

että  osallistuminen  kohdentui  toiminnan  siihen  osaan,  jonka  tarkoituksena  on  tehdä  rikoksia.  Lisäksi

osallistumisen  kriminalisoinnin  edellytyksenä  kaikilta  osin  oli,  että  päätekona  oleva  rikos  todella

tehdään.  Nämä  rajaukset  tekivät  valiokunnan  käsityksen  mukaan  mahdolliseksi  kriminalisoinnin

legaliteettiperiaatetta vaarantamatta. Valiokunta katsoi kuitenkin, että tuolloin ehdotettu tunnusmerkistö

muodostui  yksityiskohtaisuudessaan  kokonaisuutena  varsin  mutkikkaaksi  ja  vaikeasti  tulkittavaksi.

Tämä vaikeutti valiokunnan mukaan sen arvioimista, missä  rangaistavan  ja muunlaisen säännöksessä

tarkoitetun rikollisjärjestön  toimintaan osallistumisen raja kulkee. Valiokunta piti rangaistussääntelyn

sisältöön  kohdistettavan  ennakoitavuusnäkökohdan  takia  tarpeellisena,  että  "sääntelyn  muotoiluja

pystytään vielä kehittämään".

Nyt esillä olevassa ehdotuksessa puitepäätökseksi puuttuvat lähes kaikki valiokunnan edellä esittämät

täsmennykset  (jotka  turvasivat  legaliteettiperiaatetta)  ja  lisäksi  uutena  tulkinnanvaraisena  käsitteenä

esitetään rasistisen  tai muukalaisvihamielisen ryhmän toiminnan  tukemisen kriminalisointia. Voidaan

arvioida, että kysymyksessä on vielä askel kauemmaksi rikosoikeudellisesta legaliteettivaatimuksesta.

Rasistisen  tai  muukalaisvihamielisen  "ryhmän"  määrittely  on  sekin  ehdotuksessa  tulkinnanvarainen.

Perustuslakivaliokunta  on  edellä  mainitussa  lausunnossaan  arvioinut  "rikollisjärjestön"  määritelmän

suhdetta  perustuslain  rikosoikeudelliseen  lagaliteettivaatimukseen.  Valiokunta  lausui  asiassa  mm.

seuraavaa:

"Täsmällisyysvaatimukseen  nähden  1  momenttia  merkittävästi  ongelmallisempi  on  2  momenttiin  sisältyvä  rikollisjärjestön
määritelmä.  Esityksen  perusteluissakin  (s.  10/11)  viitataan  vaikeuksiin,  joita  liittyy  määritelmään  sisältyviin  pysyvyys  ja
järjestäytyneisyysvaatimuksiin. Perusteluissa myös todetaan, ettei "säännöksen  soveltamisalan  ydintä  ole ennen  käytännön  so
veltamista helppo hahmottaa" (s. 8/1).

Rikosoikeudelliseen  laillisuusperiaatteeseen  sisältyvän  täsmällisyysvaatimuksen  mukaista  valiokunnan  käsityksen  mukaan  on,
että rikossäännöksen tulee antaa selkeä kuva säännöksen soveltamisalan ytimestä. Tämän määrittämistä ei saa liiaksi siirtää lain
soveltajan vastuulle. Rikollisjärjestön käsitteen kannalta keskeinen määre koskee tällaisen yhteenliittymän järjestäytyneisyyttä.
Oleellista  on,  että  järjestäytymiseen  viittaavat  organisaatiota  ja  toimintatapoja  koskevat  piirteet  ovat  tavalla  tai  toisella
havaittavissa."

Puitepäätöksessä  käytetty  määritelmä  rasistiselle  tai  muukalaisvihamieliselle  ryhmälle  on  altis

samantapaiselle kritiikille, kuin minkä valiokunta esitti rikollisjärjestön kohdalla. Ehdotuksen mukaan

päätöksessä  tarkoitettu  ryhmä  on  useamman  kuin  kahden  henkilön  yhteisymmärryksessä  perustama

järjestäytynyt  organisaatio,  jonka  tarkoituksena  on  tehdä  4  artiklan  (a)(e)  alakohdassa  tarkoitettuja

rikoksia.

Määrittelyn  ongelmana  on  esimerkiksi  se,  milloin  voidaan  puhua  järjestäytyneestä  ryhmästä.

Valiokunnan  aikaisemman  linjan  mukaisesti  voidaan  edellyttää,  että  järjestäytymiseen  viittaavat

organisaatiota  ja  toimintatapoja  koskevat  piirteet  ovat  tavalla  tai  toisella  havaittavissa.  Lisäksi

voitaneen katsoa, että järjestäytyneellä organisaatiolla on tietty pysyvyys. Rikollisjärjestöjä koskevassa

tarkastelussa hallituksen esityksen perusteluissa todettiin, että viikoissa mitattava (toiminnan) kesto ei



vielä ole säännöksen tarkoittamaa pysyvyyttä, vähintään vuoden kestävä toiminta sen sijaan selvästi on.

Legaliteettiperiaatteen näkökulmasta on kuitenkin ongelmallista sekin, mitä tarkoitetaan "toiminnalla "

tässä yhteydessä.

3. Ehdotuksen suhde sananvapauteen

Sananvapauden keskeisenä tarkoituksena oli perusoikeusuudistuksen mukaan "taata kansanvaltaisen

yhteiskunnan edellytyksenä oleva vapaa mielipiteenmuodostus, avoin julkinen keskustelu,

joukkotiedotuksen vapaa kehitys ja moniarvoisuus sekä mahdollisuus vallankäytön julkiseen

kritiikkiin" (HE 309/1993 vp, s. 56/11).

Perustuslakivaliokunta on tarkastellut eräiden rikoslain säännösten suhdetta sananvapauteen erityisesti

ilmaisuvapauksia  koskevien  rikoslain  säännösten  täsmentämisen  yhteydessä  vuonna  1997

lausunnossaan  (PeVL  23/1997)  hallituksen  esityksestä  rikoslain  osittaisuudistukseksi  (Hallituksen

esitys  6/1997  vp;  Hallituksen  esitys  oikeudenkäyttöä,  viranomaisia  ja  yleistä  järjestystä  vastaan

kohdistuvia  rikoksia  sekä  seksuaalirikoksia  koskevien  säännösten  uudistamiseksi).  Merkityksellistä

ehdotetun  puitepäätöksen  arvioinnissa  on  esimerkiksi  sillä,  mitä  valiokunta  on  lausunut  rikoslaki

ehdotukseen sisältyneestä julkisesta kehottamisesta rikokseen (RL 17:1).

"Rangaistussäännöksen  suojelukohteena  on  ensi  sijassa  yleinen  järjestys,  mutta  säännöksellä  voidaan  nähdä  myös  olevan
ennakollista merkitystä rikosten estämisessä. Tällaiset perusteet ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kappaleen
sallimia  sananvapauden  rajoitusperusteita  ja  niitä  voidaan  pitää  hyväksyttävinä  myös  hallitusmuodon  10  §:n  kannalta.  Suh
teellisuusvaatimuksen  kannalta  on  olennaista,  että  tämän  säännöksen  soveltaminen  on  kytketty  konkreettiseen
vaarantamisedellytykseen  jonkin  rikoksen  tai  sen  rangaistavan  yrityksen  tekemisestä  taikka  yleisen  järjestyksen  tai
turvallisuuden  vaarantumisesta.  Ehdotuksen  mukaisesti  rajatun  säännöksen  ei  voida  katsoa  olevan  hallitusmuodon  10  §:n
vastaisella tavalla epäsuhteessa suojattavaan intressiin."

Esillä  olevassa  ehdotuksessa  puitepäätökseksi  4  artiklan  alakohdissa  (c)  ja  (d)  jää  täyttymättä

valiokunnan  korostama  kytkentä  konkreettiseen  vaarantamisedellytykseen  jonkin  rikoksen  tai  sen

rangaistavan  yrityksen  tekemisestä  taikka  yleisen  järjestyksen  tai  turvallisuuden  vaarantumisesta.

Alakohdassa (d) tosin viitataan yleisen järjestyksen "häiritsemiseen", jota voidaan pitää liian lievänä ja

epätäsmällisenä perusteena ehdotetulle kriminalisoinnille. Sananvapausperusoikeussääntelyn näkökul

masta tulisi ehdotettuja säännöksiä täsmentää.

Eduskunnan  käsitellessä  rikoslain  osittaisuudistusta  vuoden  1994  valtiopäivillä  (HE  94/1993

rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien

muutoksiksi)  tuli  lakiin  hyväksytyksi  säännös  kiihottamisesta  kansanryhmää  vastaan  (RL  11:8).

Sanottua  hallituksen  esitystä  ei  tuolloin  käsitelty  perustuslakivaliokunnassa.  Lakivaliokunnan

mietinnössä (LaVM 22/1994) todettiin mm.:

"Ehdotetun  säännöksen  mukaan  tekoa  voitaisiin  pitää  kiihottamisena  kansanryhmää  vastaan  vain,  jos  se  on  omiaan

aiheuttamaan  ryhmään  kohdistuvaa  väkivaltaisuutta,  vihamielisyyttä  tai  syrjintää  ja  mikäli  tekijän  tarkoituksena  on  ollut

tällaisen seurauksen aiheuttaminen.

Vaatimuksella  teon  tosiasiallisesta  vaarallisuudesta  halutaan  sulkea  rangaistavuuden  ulkopuolelle  teot,  jotka  eivät  vähäisen
haitallisuutensa  vuoksi edellytä  rikosoikeudellista  seuraamusta.  Esimerkkeinä tällaisista teoista mainitaan harkitsemattomat ja
leikilliset huomautukset. Tahallisuusvaatimuksen tiukennuksella puolestaan pyritään turvaamaan normaali tiedonvälitys. Kan
sainvälisessä  ihmisoikeuskäytännössä on  jouduttu arvioimaan  ilmaisuvapauden ja  kansanryhmän  suojaamisen  välistä  rajaa,  ja
ehdotuksessa esitetty mahdollisuus intressien välisestä ristiriidasta on todellinen.



Valiokunnan  käsityksen  mukaan  soveltamisedellytysten  tiukennukset  ovat  kuitenkin  liian  pitkälle  meneviä,  sillä  nykyisen
säännöksen soveltamisessa ei ole ilmennyt tällaisia muutoksia puoltavia epäkohtia. Säännöksessä mainitut teot ovat sellaisenaan,
ilman  ehdotuksessa  mainittuja  seurauksia,  niin  haitallisia,  että  rikosoikeudellinen  sanktiouhka  on  perusteltu.  Viime  kädessä
tuomioistuinten on arvioitava, onko esimerkiksi tiedonvälityksessä tai taiteellisessa esityksessä syyllistytty rangaistavaan tekoon,
ottaen huomioon erilaiset intressit ja niitä koskevat oikeusnormit."

Lakivaliokunnan  kantaa  on  vaikea  hyväksyä  mm.  legaliteettiperiaatteen  valossa.  Kuten

perustuslakivaliokunta on vuonna 1977 antamassaan lausunnossa (PeVL 4/1997 vp, s. 2/II)  todennut,

"kunkin  rikoksen  tunnusmerkistö  on  ilmaistava  laissa  soveltajan  kannalta  riittävällä  täsmällisyydellä

(HE 309/1993 vp , s. 50/1). Tämä merkitsee sitä, että säännöksen sanamuodon perusteella on kyettävä

ennakoimaan,  onko  jokin  toiminta  tai  laiminlyönti  rangaistavaa".  Tämä  ehto  ei  täyty

puitesopimusluonnoksen 4 artiklan alakohtien (c) ja (d) kohdalla.

4. Rangaistukset ja seuraamukset

Ehdotuksessa puitepäätökseksi on esitetty  rangaistuksia  ja  seuraamuksia artikloissa 610. Puitepäätös

on  muotoiltu  siten,  että  ehdotuksessa  on  erilaisia  vaihtoehtoisia  rangaistuksen  muotoja,  joista  valtiot

voinevat  valita  oikeusjärjestykseensä  sopivat.  Vaikka  luettelossa  on  Suomen  oikeusjärjestykseen

sopivia  seuraamuksia,  lienee  syytä  todeta,  että  luettelossa  on  myös  useita  luonteeltaan  sellaisia

rangaistuksia ja seuraamuksia, etteivät ne voisi tulla kysymykseen suomalaisessa oikeusjärjestyksessä



perusoikeussääntely huomioon ottaen. Esimerkkejä tällaisista seuraamuksista ovat kansalaisoikeuksien

ja  poliittisten  oikeuksien  menettäminen  sekä  eräät  esitetyt  oikeushenkilöihin  kohdistuvat

seuraamukset.


