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Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta (HE 81/2007 vp) 
 
 

Suomen Asianajajaliiton edustaja on kutsuttu lakivaliokuntaan asiantuntijana kuultavaksi käsiteltäessä hallituksen 
esitystä terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi 
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta. 
 
 

Suomen Asianajajaliiton rikosoikeuden asiantuntijaryhmän jäsenenä esitän tämän johdosta kohteliaimmin seuraavan. 
 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Varsovassa 16 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn 
terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen sekä lait sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta. 
 
 

UM 
25.09.2007 



 

 

Sopimuksella on tarkoitus tukea sopimuspuolien pyrkimyksiä ehkäistä terrorismia. Tähän pyritään ensisijaisesti 
määräämällä rangaistavaksi tiettyjä valmistelevia tekoja, jotka voivat johtaa terrorismirikoksiin. Sopimuksessa 
kriminalisoidaan kolme uutta tekomuotoa: julkinen yllytys terrorismirikokseen (5 artikla), värväys terrorismiin (6 
artikla) sekä koulutus terrorismiin (7 artikla). 
 
 

Tarkoituksena on, että 5 artiklan julkinen yllytys terrorismirikokseen tulee rangaistavaksi lisäämällä rikoslain 34 a luvun 
1 pykälän 1 momentin terroristisessa tarkoituksessa tehtyihin rikoksiin rikoslain 17 luvun 1 pykälässä tarkoitettu 
julkinen kehottaminen rikokseen. Värväämistä koskeva 
6 artiklan kielto on jo voimassa olevassa rikoslain 34 a luvun 4 pykälässä, jossa se säilyisi edelleen. Saman lain 4 
pykälän 1 momentin 3-kohdan terrorismiryhmän koulutus, jota koskee sopimuksen 
7 artikla, siirretäisiin puolestaan omaksi 4 a pykäläksi. Suomen Asianajajaliitto pitää lukuun ehdotettuja muutoksi 
teknisesti onnistuneina. 
 
 

Sopimuksen 8 artiklan mukaan teon katsominen 5 - 7 artiklassa tarkoitetuiksi rikoksiksi ei edellytä, että terrorismirikos 
tosiasiallisesti tehdään. Tästä ehdotuksesta seuraisi merkittävä muutos rikoslain 34 a luvun 4 pykälään, jossa on säädetty 
terroristiryhmän toiminnan edistämisestä. Esityksen mukaan pykälään ehdotettu muutos poistaisi 4 pykälän 1 
momentista rangaistavuuden edellytyksen "jos terroristiryhmän toiminnassa tehdään 1 §:ssä tarkoitettu rikos tai 
sellaisen rikoksen rangaistava yritys taikka 2 §:ssä tarkoitettu rikos". Siten pelkästään syyllistyminen johonkin 4 
pykälässä tarkemmin yksilöityyn menettelyyn täyttäisi teon tunnusmerkistön riippumatta siitä tehdäänkö 
terrorismiryhmän toiminnassa 1 pykälässä tarkoitettu rikos tai sen rangaistava yritys taikka 2 pykälässä tarkoitettu rikos. 
Rangaistavuuden edellytysten poistaminen ehdotetulla tavalla on 
Suomen Asianajajaliiton mielestä kyseenalaista rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen ja rikosoikeuslainsäädännön 
tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta. Teon oikeudellisen arvioinnin kannalta on merkityksellistä se tosiasiallinen 
tapahtumainkulku ja seuraukset, jonka yhteydessä rikoksen tunnusmerkistö täyttyy. Tämä arviointi vaikeutuu, mikäli 
rangaistavuuden edellytykset poistetaan esitetyllä tavalla. 
 
 

Rangaistavuuden edellytysten poistaminen saattaa aiheuttaa käytännön tulkinta- ja soveltamisvaikeuksia esimerkiksi 
värväämisen ja koulutuksen osalta. Esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan 6 "artiklassa ei edellytetä, että 
värväämisen kohteena ollut henkilö todella osallistuu terrorismirikoksen tekemiseen tai liittyy ryhmään, jonka 
tarkoituksena on tällaisten rikosten tekeminen. Mikäli värvääjä ja värvätty kiistävät värväyksen tai sen yrityksen, voi 
rikoksen näyttäminen toteen olla vaikeaa. Näin etenkin silloin, kun rikoksen katsottaisiin tapahtuneen 6 artiklan 
mukaisesti tilanteessa, jossa tosiasiallista liittymistä ryhmään ei koskaan olisi tapahtunut. 
 
 

Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on 6 artiklan osalta todettu edelleen, että se milloin onnistuneen 
värväämisen tunnusmerkit ovat täyttyneet, jää harkittavaksi kansallisen lainsäädännön pohjalta tapauskohtaisesti. 
Suomen Asianajajaliiton mielestä olisi suotavaa, että tämä kansalliseen lainsäädäntöön perustuva harkintavalta 
ulotettaisiin koskemaan selkeästi koko muutettavaksi ehdotettua rikoslain 34 a lukua. Harkintavallan tarve korostuu 
erityisesti, mikäli rangaistavuuden edellytyksistä luovutaan ehdotetulla tavalla. 
 
 

Ehdotettu julkinen yllytys terrorismirikokseen voi toteutua esityksen mukaan myös epäsuoralla tavalla ylistämällä 
esimerkiksi terroritekoja tai solvaamalla terrorismin uhreja. Tällaisen epäsuoran toiminnan kriminalisoinnin kannalta 
olisi tärkeää, että laista ilmenisi selkeästi sopimukseen kirjattu yllyttämiseen liittyvä vaatimus vaaran uskottavuudesta ja 
vakavuudesta. 
 
 

Suomen Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että sopimuksessa on korostettu tarvetta oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian 
arvojen, ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja muiden kansanvälisen oikeuden sääntöjen noudattamiseen kaikissa 
terrorisminvastaisissa toimissa sekä yleissopimuksen toteamusta siitä, ettei sopimuksen tarkoituksena ole vaikuttaa 
vakiintuneisiin sananvapauden ja yhdistymisvapauden periaatteisiin. 
 
 
 
 

Helsingissä, lokakuun 24. päivänä 2007 
 
 

Mikko Helenius asianajaja, 
varatuomari Espoo 

 
Professori Raimo Lahti HE 81/2007 vp 
25 10-2007 (*##Mtt 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
Asia: Hallituksen esitys (HE) 81/2007 vp terrorismin ennalta ehkäisyä koskevan Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta 

 
 

Yleistä 
 

Kuten HE:n johdannossa (s. 4/1) todetaan, voimaan saatettava Euroopan neuvoston yleissopimus on merkittävä 

pyrittäessä vahvistamaan terrorismin ennalta ehkäisyä. Sillä on määrä luoda edellytyksiä valmistelevaan 

toimintaan puuttumiselle, jolloin vastaavanlaisena YK:n piirissä laadittuna sopimuksena voidaan pitää etenkin 

vuonna 1999 tehtyä terrorismin rahoituksen vastaista yleissopimusta. Suomessa terrorismirikoksista säädetään 

rikoslain (RL) 34 a luvussa (17/2003); tämän luvun rangaistussäännöksistä 1-4 § perustuvat Euroopan unionin 

(EU) neuvoston puitepäätökseen terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002) ja 5 § terrorismin 

rahoituksen vastaiseen yleissopimukseen. Nyt voimaan saatettavaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen 

perustuvat osittaiset uuskriminalisoinnit toteutettaisiin muuttamalla RL 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohtaa 

ja 4 §:n 1 momenttia sekä lisäämällä lukuun uusi 4a §. 
 

Terrorismin torjunnan sekä ihmis-ja perusoikeuksien kunnioittamisen kesken on jännitteitä ja jopa ristiriitoja, 

kuten on yleisesti todettu mm. terrorismirikoksia ja terrorismin torjuntaan tähtäävää muuta lainsäädäntöä 

valmisteltaessa. Tarkasteltavaa Euroopan neuvoston yleissopimusta valmisteltaessa on tavanmukaista enemmän 

pyritty huolehtimaan näiden vastakkaisten intressien yhteensovittamisesta. Yleissopimusta ja HE:tä arvioitaessa 

on kuitenkin arvioitava, ovatko rikosoikeuden käyttöä rajoittavat periaatteet (ennen kaikkea rikosoikeudellisen 

laillisuusperiaatteen sisältämä täsmällisen ja tarkkarajaisen sääntelyn vaatimus) otettu asianmukaisesti 

huomioon. Vahvat terrorismin kansainvälisen torjunnan (turvallisuuden) tehostamiseen liittyvät syyt puoltavat 

Suomen liittymistä yleissopimukseen, mutta tällöinkin on kysyttävä, missä määrin yleissopimuksen voimaan 

saattamisessa on mahdollista ottaa huomioon Suomen kansalliselle oikeudelle tunnusomaisia keskeisiä piirteitä, 

kuten Suomen rikosoikeudessa perinteisesti pidättyvää suhtautumista valmistelu-tyyppisiin kriminalisointeihin. 
 

Kyseisen yleissopimuksen ydinartikloja ovat kriminalisointivelvoitteita koskevat 5-9 artikla, joten keskityn 

seuraavassa niihin. 
 
 
Terrorismirikosten pulmallinen määrittely 
 

Se, että RL 34 a luvun rangaistussäännösten taustana olevat kansainväliset velvoitteet ovat edellä todettuun 

tapaan erilaiset ja säännösten kirjoitustapa vastaavasti erilainen, vaikeuttaa käsityksen muodostamista siitä, 

missä terrorismirikoksissa oikein on kysymys. RL 34 a luvun 1-4 §:n säännöksissä on kysymys terroristisessa 

tarkoituksessa tehdyistä muutoinkin rangaistavista rikoksista sekä niihin liittyvistä valmistelu-ja 

organisaatiorikoksista, kun taas terrorismin rahoittamista koskeva RL 34a:5 on yhtä tekotapaa lukuun ottamatta 

nimenomaan kytketty sellaisten yleissopimusten määrittelyjen kattamiin rikoksiin, joiden taustalla on 

kansainvälisen terrorismin torjuminen ja jotka on rangaistussäännöksessä lueteltu. Tämä tekee RL 34 a luvusta 

vaikeaselkoisen. Kiinnitin tähän vaikeaselkoisuuteen huomiota antaessani 13. ja 14.11.2002 eduskunnan 

perustuslaki- ja lakivaliokunnalle lausunnon RL 34 a luvun rikossäännöksiä koskevasta HE:stä 188/2002 vp. 
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Nyt voimaan saatettavan yleissopimuksen liitteessä luetellut yleissopimukset ja lisäpöytäkirjat ovat samoja kuin 

terrorismin rahoittamisen vastaisessa yleissopimuksessa (paitsi että käsillä olevan yleissopimuksen liitteessä on 

lisäksi mainittu terrorismin rahoittamista koskeva). Kuitenkaan RL 34 a luvun säännöksiin HE:ssä ehdotetuissa 

tarkistuksissa ei ole noudatettu samaa lainkirjoitustapaa kuin RL 34a luvun 5 §:ssä. Tämä ratkaisu vaikeuttaa 

sen arviointia, tulevatko yleissopimukset velvoitteet asianmukaisesti täytetyiksi ehdotetuilla 

rikoslakimuutoksilla. Huomattakoon kuitenkin, että RL 34a luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohtaan ehdotetaan 

rikostyyppien lisäystä siinä tarkoituksessa, että tämän luvun ja säännöksen rikosluettelo vastaisi 

mahdollisimman täydellisesti yleissopimuksen liitteessä olevien yleissopimusten mukaisia rikoksia. 
 

Ehdotettavien rikoslakimuutosten yleistä arviointia ja yleissopimuksen 8 artiklan merkityksestä 
 

Kuten HE:n perusteluissa tuodaan esiin, Suomen rikosoikeudessa on perinteisesti oltu pidättyväisiä ulottamaan 

rangaistusvastuuta valmistelutyyppisiin tekoihin. Taustana tälle varovaisuudelle on ollut 

Suomen tyyppiselle, saksalaisperäiselle rikosoikeusajattelulle ominainen torjuvuus laajentaa rangaistusvastuuta 

rikosten esiasteisiin ja organisaatiorikoksiin. Perusteina on voitu tukeutua rikosoikeuden viimekätisyyden 

(ultima ratio) periaatteeseen, laillisuusperiaatteen edellyttämään täsmällisen ja tarkkarajaisen sääntelyn 

vaatimukseen sekä vääryys-ja syyllisyyskäsitteiden määrätynlaiseen tulkintaan (yksittäistekojen ja 

yksittäistekosyyllisyyden korostamiseen). Myös Suomessa toteutetussa rikoslain kokonaisuudistuksessa nämä 

painotukset säilyivät pääosin ennallaan, eikä esimerkiksi valmistelutyyppisten rikosten tai organisaatiorikosten 

kriminalisointiongelmiin juurikaan kiinnitetty huomiota. Common law'n oikeusjärjestelmän maissa 

rikosoikeusajattelu on perinteisesti suuntautunut toisin, ja esimerkiksi conspiracy'n (salahankkeen) käsitteellä 

on niissä suuri merkitys (ks. esim. Euroopan neuvoston selvitystä Combating organised crime, Best practice 

surveys of the Council of Europe, 2004, luku 6: Provisions on membership of criminal organisations). 
 

Oma kantani ei ole voimaan saatettavan yleissopimuksen 8 artiklan sisältämään periaatteeseen, jonka mukaan 

yleissopimuksen 5-7 artiklassa tarkoitetun rikoksen rangaistavuuden edellytykseksi ei tule asettaa 

terrorismirikoksen tosiasiallisesta tapahtumista, ehdotetun eikä se ollut RL 34 a lukua tai RL 17 luvun 1 a §:ää 

(järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa osallistuminen; 142/2003) sää-dettäessäkään - toisin kuin HE:n s. 10-

11 selostetuissa eduskunnan perustuslaki-ja lakivaliokunnan kannanotoissa. RL 17:la:n säätämiseen johtanutta 

HE:tä 183/1999 vp eduskunnassa käsiteltäessä annoin 25.2.2000 perustuslakivaliokunnalle lausunnon, jossa 

totesin mm. seuraavaa: 

"Perustuslakikysymys ei mielestäni ole esimerkiksi se, voidaanko ehdotetunlainen ri-
kollisjärjestön rikoksia edistävään toimintaan osallistuminen rangaista, ilman että ri-
kollisjärjestön tarkoituksen mukainen rikos tai rikoksia on tapahtunut. Haitallisuus-vaatimusta 
koskeva kriminalisointiperiaate toteutuu, vaikka sellainen seurausedellytys ilmaistaan lievemmin 
(ks. esim. RL 17:1). Itse asiassa katson HE:n perusteluissa s. 7-8 tarpeettoman voimakkaasti ja 
osin kyseenalaisella perusteella lausutun, että seuraus-edellytyksestä kokonaan luopuminen olisi 
Suomen rikosoikeuden yleisten periaatteiden vastaista. Mielestäni ehdotettu kriminalisointi on 
omantyyppisensä organisaatiori-kos. johon ei ilman muuta ole suoraan sovellettavissa 
rikosoikeudellisen osallisuus-opin aksessorisuusoppi (ts. osallisuusteon liitännäisyys 
rangaistavan pääteon tapahtumiseen)." En myöskään lausunnossani katsonut rikosoikeudellisen 
legaliteettiperiaat-teen mukaisen epätäsmällisyyskiellon vaativan sellaisen rikollisen seurauksen 
asettamista. 

HE:n s. 10-11 viitataan myös siihen, ettei eduskunta ole terrorismin rahoittamista koskevaa sääntelyä 

käsitellessään ole asettanut kuvatunlaista rikollisen seurauksen vaatimusta. Se, että rangaistavat teot kuvataan 

mahdollisimman täsmällisesti ja tarkkarajaisesi, on toki perus-ja ihmisoikeusnor-mein vahvistetun 
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laillisuusperiaatteen mukainen vaatimus, mutta sellainen sääntely voi toteutua sanottua seurausvaatimusta 

asettamatta. 

Edellä olevan perusteella en asetu vastustamaan sanotun seurausvaatimuksen poistamista RL 34 a luvun 4 §:n 1 

momentista muidenkin tekotapojen kuin värväystä koskevan osalta. Euroopan komission taholta onkin esitetty 

kritiikkiä tämän rangaistavuutta rajoittavan kriteerin asettamisesta, kun on arvioitu RL 34 a luvun 1-4 §:n 

vastaavuutta EU:n asianomaisen puitepäätöksen kanssa (ks. J. Lindstedt, Terrorismipuitepäätös ja suomalaiset 

terrorismia koskevat rangaistussäännökset, teoksessa Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII, 2006, s. 231-250, 

247). 
 

Yksittäisiä huomioita yleissopimuksen 5-9 artiklasta ja niihin sisältyvien velvoitteiden voi-

maansaattamisesta rikoslakimuutoksin 
 
 
Yleissopimuksen 5 artikla (julkinen yllytys terrorismirikokseen) 
 

Tältä osin riittävänä rikoslakimuutoksena pidetään RL 17 luvun 1 §:n lisäämistä RL 34 a luvun 1 §:n 1 kohtaan. 

Nykyisessä RL 17:l:ssä (julkinen kehottaminen rikokseen; 563/1998) on rangaistavuutta rajoittava 

vaaratunnusmerkki. Pulmana on ensinnäkin se, täyttyykö sopimusvelvoite asianmukaisesti, kun sovellettavaksi 

tulisi vain tämä "yleinen" rikos, kun Gtetaan huomioon, että yleissopimus sisältää mm. lainkäyttövaltaa ja 

kansainvälistä rikosoikeusyhteistyötä koskevia velvoitteita, jotka liittyvät nimenomaan julkiseen yllytyksen 

terrorismirikokseen. Toiseksi juuri tämän säännöksen soveltamisessa on sen suojeluintressin kanssa sovitettava 

yhteen sananvapaus ja punnittava näitä periaatteita keskenään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjaaman 

käytännön mukaisesti. 
 
 
Yleissopimuksen 6—7 artikla (värväys terrorismiin ja koulutus terrorismiin) 
 

Yleissopimuksen värväystä ja koulutusta koskevien määräysten toteutustapa rikoslakimuutoksin olisi jonkin 

verran erilainen, koska värväys sisällytettäisiin tekotavaksi terroristiryhmän toiminnan edistämistä koskevaan 

RL 34 a luvun 4 §:n 1 momenttiin siinä jo ollutta vastaavaa tekotapaa asiallisesti muuttamatta. Kun koulutus 

yleissopimuksen ilmeisesti edellyttämän mukaisesti ei tarkoitettu vain osaksi terroristiryhmän toiminnan 

edistämistä, sitä koskeva tekotapa on kirjoitettu omaksi uudeksi RL 34 a luvun 4 a §:ksi. Yleissopimuksen 

asettamista kriminalisointiveivoitteista jää kysymään, eikö myös 6 artiklan mukainen värväys terrorismiin ole 

tarkoitettu liittymään muuhunkin kuin terrorismiryhmän toimintaan (ks. artiklan alkua). HE:n mukaan 

meneteltäessä värväyksen tekotapa on kyllä saatu tarkkarajaisemmaksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professori Martin Scheinin HE 81/2007 vp 
täsmennetty lausunto 



 

 

 
 

Lakivaliokunnalle 
 
Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta (HE 81/2007 
vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 
 
Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja sopimusmääräysten kuuluminen 
lainsäädännön alaan 
 
Yhdyn hallituksen esityksessä otettuun kantaan, jonka mukaan yleissopimus sisältää 
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Siten sen ratifiointi edellyttää eduskunnan suostumusta 
ja sopimuksen valtionsisäisestä voimaansaattamisesta tulee säätää lailla. 
 
Näihin johtopäätöksiin ei vaikuta, että en pidä säätämisjärjestysperusteluissa (s. 26) otettua kantaa 
oikeana yleissopimuksen 1 artiklan osalta. Yleissopimus määrittelee terrorismirikoksen käsitteen 
sopimuksen omia tarkoituksia varten eikä tämä vaikuta siihen, miten rikoslain 34 a luvun 
otsikossa käytettyä terrorismirikoksen käsitettä on tulkittava ja sovellettava. 
 
Yleissopimus ei nähdäkseni ole ristiriidassa perustuslain 8 §:ssä perusoikeutena turvatun 
legaliteettivaatimuksen kanssa. Siten sopimus ei koske perustuslakia perustuslain 94 §:n 2 
momentissa ja 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Tavallisen lain käsittelyjärjestyksen 
käyttö sopimusta voimaansaatettaessa kuitenkin edellyttää, ettei voimaansaattamislakiin sijoiteta 
sellaisia perustuslakiin kajoavia säännöksiä, jotka eivät perustu yleissopimuksesta Suomelle 
seuraaviin velvoitteisiin. 
Rikosoikeudellinen legaliteettivaatimus 
 
Terrorismirikoksia koskeva 34 a luku lisättiin rikoslakiin 24.1.2003 vahvistetulla lailla 17/2003, 
joka tuli voimaan 1.2.2003. Siihen saakka Suomessa oli tultu toimeen ilman terrorismin tai 
terrorismirikosten määrittelyä rikoslaissa. Selvää tietysti oli, että terrorismiksi oikeusvaltiollisesta 
kestävässä mielessä luonnehdittavat teot olivat Suomessa rangaistavia aiemmin voimassa olleiden 
rikosnimikkeiden nojalla. 
 
Maailmanlaajuisesti terrorismi-käsitteen väärinkäyttö kansallisessa rikoslainsäädännössä on laaja 
ja vakava ilmiö. Etenkin autoritaariset hallitukset käyttävät terrorismin käsitettä ja rikoslakia 
välineenä kriminalisoidakseen luonteeltaan poliittisen toiminnan tai väkivallattomia 
yhteiskunnallisia protesteja. Etniset ja uskonnolliset vähemmistöt, alkuperäiskansat, alueelliset 
autonomiapyrkimykset, ammattiyhdistykset tai poliittinen oppositio saattavat joutua 
terrorismilainsäädännön ja rikoslain ankarien keinojen kohteiksi. Erityisesti vuoden 2001 
syyskuun 11 päivän jälkeisenä aikana kansainvälinen yhteisö on usein ollut piittaamaton 
terrorismikäsitteen väärinkäytöstä autoritaaristen hallitusten toiminnassa, kun päähuomio on 
kohdistettu terrorismin muodostamaan uhkaan. Osaltaan tuollainen väärinkäyttö on saanut lisää 
käyttövoimaa siitä, ettei YK ole kyennyt yleisellä tasolla saavuttamaan riittävää yksimielisyyttä 
terrorismin käsitteestä ja YK:n turvallisuusneuvosto puolestaan on aivan liian usein jättänyt 
terrorisminvastaisissa päätöslauselmissaan määrittelemättä, mitä se tarkoittaa 'terrorismilla', jonka 
torjumiseksi valtiot velvoitetaan vastatoimiin. Tyypillinen esimerkki tästä on syyskuun 11 päivän 
jälkitunnelmissa annettu päätöslauselma 1373. Myönteisenä poikkeuksena, joka kunnioittaa 
oikeusvaltiollisia periaatteita terrorismin käsitteen täsmentämisessä, mainittakoon puolestaan 
turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1566. 
 
Olen YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan ominaisuudessa käsitellyt terrorismin 
määrittelyyn ja ihmisoikeutena turvattuun legaliteettivaatimukseen liittyviä kysymyksiä 
ensimmäisessä ihmisoikeusneuvoston käsittelemässä raportissani E/CN.4/2006/98, jonka otan 
tämän lausunnon liitteeksi. Terrorismi - oikein määriteltynä - on sivullisiin kohdistettua tappavaa 
tai muutoin törkeää ruumiillista väkivaltaa, jonka tarkoituksena on aiheuttaa kauhua väestön 
keskuudessa tai pakottaa hallitus johonkin tekoon, riippumatta siitä, onko teon taustalla myös 
poliittisia tai ideologisia vaikuttimia. Terrorismissa on kyse sellaisten taktiikoiden tai keinojen 
valinnasta, jotka ovat tarkoitusperään katsomatta aina tuomittavia. Terrorismia ei määritä tekojen 
mahdolliset ideologiset päämäärät, jotka usein ovat yhteisiä täysin rauhanomaisten toimijoiden 
edustamien päämäärien kanssa. 
 



 

 

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 13.6.2002 puitepäätöksen terrorismin torjumisesta. Tuosta 
päätöksestä seurasi Suomelle yhteisöoikeuden lojaliteettiperiaatteen tehostama velvoite ottaa 
rikoslakiinsa kansallisen perinteen puuttumisesta huolimatta säännökset terrorismirikoksista. 
Rikoslain aiemman perinteen ja terrorismikäsitteen kansainvälisen väärinkäytön muodostamaa 
taustaa vasten oli perusteltua, että asian valmistelussa ja eduskuntakäsittelyssä kiinnitettiin 
huomiota rikosoikeudelliseen legaliteettivaatimukseen. Asiasta pyydettiin 
perustuslakivaliokunnan lausunto ja Suomi toteutti puitepäätöksestä seuraavat velvoitteensa 
minimitasolla, jopa rimaa hipoen. Nähdäkseni tämä oli silloin ja on edelleen oikea linjavalinta.  
Suomella ei ole sisäsyntyistä tarvetta erillisten terrorismirikosten kriminalisointiin, koska 
terroriteot ovat kattavasti rangaistavia muutoinkin. Tästä syystä asiaa voidaan harkita huolella, 
legaliteettiperiaattesta tinkimättä ja kaikkinaisia ylilyöntejä varoen. 
 
Lausunnossaan Pe VL 48/2002 vp perustuslakivaliokunta totesi muun ohessa: 

 
"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 (PeVL 
10/2000 vp, s. 2/1, PeVL 41/2001 vp, s. 2/II). Perustuslakivaliokunta on 
käytännössään painottanut täsmäl-lisyysvaatimuksen korostuvan, jos osallisuutta 
rikokseen säännellään rikosoikeudessa vakiintuneista osallisuusopillisista 
käsityksistä poikkeavasti (PeVL 7/2002 vp, s. 2/II). Valiokunta on tällaisissa 
yhteyksissä kiinnittänyt huomiota siihen, onko rangaistava osallistuminen 
aktiivista, kohdistuuko se ryhmän rikolliseen toimintaan, edellyttääkö 
osallistumisen rangaistavuus pääteoksi katsottavan rikoksen tekemistä ja onko 
osallistuminen rangaistavaa vain tahallisena. 
 
Terroristiryhmän toimintaan osallistuminen on ehdotuksen mukaan rangaistavaa 
vain tahallisena. Rangaistavuus edellyttää, että henkilö toimii terroristiryhmän 
rikollisen toiminnan edistämisen tarkoituksessa tai tietoisena siitä, että hänen 
toimintansa edistää ryhmän rikollista toimintaa. Sääntely kiinnittyy 6 §:n 2 
momentissa määriteltyyn terroristiryhmän käsitteeseen ja 
määritelmäsäännöksessä mainitun 1 §:n nojalla rangaistaviin terroristisessa 
tarkoituksessa tehtyihin rikoksiin. Sääntely sisältää myös kuvaukset rangaistavan 
osallistumisen tekotavoista. Terroristiryhmän toimintaan osallistuminen on 
ehdotuksen mukaan kuitenkin itsenäinen rikos, jonka rangaistavuus ei - toisin 
kuin terroristiryhmän johtamisen rangaistavuus 3 §:ssä - edellytä, että ryhmä olisi 
tehnyt tai yrittänyt tehdä 1 §:ssä tarkoitetun rikoksen tai että ryhmän toiminta olisi 
2 §:n perusteella rangaistavaa, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen 
valmistelua. 
 
Kriminalisoinnilla täytäntöönpantavan puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdan 
perusteella jäsenvaltion on säädettävä terroristiryhmän toimintaan osallistuminen 
rangaistavaksi. Puitepäätöksessä ei kuitenkaan oteta kantaa kriminalisoinnin 
toteuttamisen tapaan. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitetut, jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä 
merkitsevät puitepäätökset velvoittavat jäsenvaltioita saavutettavaan tulokseen 
nähden, mutta jättävät jäsenvaltion harkittaviksi muodon ja keinot. Tältä kannalta 
arvioituna puitepäätöksessä on jätetty jäsenvaltion harkittavaksi tapa, jolla 
terroristiryhmän toimintaan osallistumisen kriminalisointi toteutetaan. 
Rikosten tekemiseksi muodostuneiden ryhmien toimintaan osallistumisen 
kriminalisointi on uutta kotimaisessa rikosoikeudessa. Tällöin kriminalisoinnin 
tarkkarajaisuuteen liittyy myös sääntely- ja soveltamiskokemusten puuttumisesta 
johtuvia, uuden tyyppisiä epävarmuustekijöitä. Ehdotuksessa tällaisia seikkoja 
liittyy esimerkiksi terroristiryhmän ja terroristisen tarkoituksen käsitteisiin. 
Tällaisessa tilanteessa on sääntelyn täsmällisyyden kannalta valiokunnan 
mielestä tärkeää liittää terroristiryhmän toimintaan osallistumisen rangaistavuus 
3 §:ssä käytetyn sääntelymallin mukaisesti siihen, että ryhmän toiminnan voidaan 
todeta edistyneen vähintään terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen 
valmistelun asteelle." 

 
Lakivaliokunta yhtyi perustuslakivaliokunnan kantaan rikosoikeudellisen legaliteet-tivaatimuksen 
tiukasta suojaamisesta, ja rikoslain 34 a luvun 4 § sai nykyisen sisältönsä, jonka mukaan 
terroristiryhmän toiminnan edistäminen eri tekomuodoissaan on rangaistavaa vain, jos 
terroristiryhmän toiminnassa tehdään 1 §:ssä tarkoitettu rikos (terroristisessa tarkoituksessa tehdyt 



 

 

rikokset) tai sen rangaistava yritys taikka 2 §:ssä tarkoitettu rikos (terroristisessa tarkoituksessa 
tehtävän rikoksen valmistelu). 
 
Korostan vielä, että perustuslakivaliokunta perusti kantansa keskeisesti rikosoikeudellista 
laillisuusvaatimusta turvaavaan perustuslain 8 §:n säännökseen. Suomen tältä osin tekemää 
ratkaisua on kansainvälisesti kiitetty ns. "parhaana käytäntönä" (best practice) puitepäätöksen 
toteuttamisesta ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. 
 
Nyt käsittelyssä oleva terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus 
jatkaa Euroopan neuvoston perinnettä ihmisoikeuksien vaalimisesta, myös vaikeissa asioissa 
kuten terrorismin torjunnassa. Tämä periaate on nimenomaisesti kirjattu sopimuksen 3 artiklaan. 
Yleissopimus on onnistunut ja tasapainoinen kokonaisuus, joka muun ohessa toimii pidäkkeenä 
sananvapautta loukkaaville uusille kriminalisoinneille, kuten "terrorismin ihannointi" 
(glorification). 
 
Tätä taustaa vasten on outoa, että juuri tässä yhteydessä ehdotetaan luovuttavaksi rikoslain 34 a 
luvun säätämisen yhteydessä omaksutusta periaatteesta, jonka mukaan luvun 4 §:n säännös 
terroristiryhmän toiminnan edistämisestä tulee sovellettavaksi vain, jos kyseinen ryhmän toiminta 
on edennyt terrorismirikoksen, sen rangaistavan yrityksen taikka erikseen rangaistavaksi säädetyn 
valmistelun asteelle. Kaiken lisäksi tämä lisäedellytys poistettaisiin yleisesti eikä vain suhteessa 
yleissopimuksen kattamiin rikoksiin. 
 
Mielestäni lain valmistelijoille on tapahtunut tässä kohtaa perustava erehdys. Euroopan neuvoston 
yleissopimus määrittelee sopimuksen omia tarkoitusperiä varten terrorismirikosten käsitteen (1 
artikla) ja edellyttää, että sopimusvaltiot kriminalisoivat ne teot, jotka sopimuksen 5, 6 ja 7 
artikloissa määritellään julkiseksi yllytykseksi terrorismiin, värväykseksi terrorismiin tai 
koulutukseksi terrorismiin. Kukin noista artikloista korostaa 1 kappaleessaan, että sopimus 
määrittelee kyseiset teot sopimuksen omia tarkoituksia varten. Samojen artiklojen 2 kappaleessa 
puolestaan sopimusvaltioille asetetaan velvollisuus ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jossa 
saman artiklan 1 kappaleen määritelmän täyttävät teot säädetään rangaistaviksi. Nuo kohdat 
edellyttävät sopimuksen määritelmän täyttävien tekojen rangaistavuutta, mutta eivät edellytä, että 
kansalliseen lainsäädäntöön tuodaan uusia rikosnimikkeitä tai että rikosnimikkeissä tulee esiintyä 
terrorismin käsite. EU:n puitepäätöksen 1 artikla asetti Suomelle velvoitteen kriminalisoida 
puitepäätölksen kattamat teot "terrorismirikoksina", mistä seurasi tarve uuden 34 a luvun 
lisäämiseen rikoslakiin. Nyt käsittelyssä oleva yleissopimus puolestaan edellyttää sen 5, 6 ja 7 
artikloissa esitetyt tunnusmerkistöt täyttävien tekojen kriminalisointia, mutta ei että kyseiset teot 
kriminalisoidaan terrorismirikoksina. 
 
Yleissopimuksen 8 artiklan mukaan teon katsominen 5-7 artiklassa tarkoitetuksi rikokseksi ei 
edellytä, että terrorismirikos tosiasiallisesti tehdään. Toisin kuin hallituksen esityksessä on 
katsottu, tämä ei edellytä rikoslain 34 a luvun 4 §:ssä omaksutusta legaliteettivaatimusta 
kunnioittavasta ratkaisusta luopumista. Ensinnäkin 8 artikla viittaa "terrorismirikoksiin" saman 
sopimuksen 1 artiklan eikä EU:n puitepäätöksen 1 artiklan tai Suomen rikoslain 34 a luvun 1 §:n 
merkityksessä. Toiseksi saman luvun 4 § jo nykyisellään sisältää rangaistavan yrityksen ja eräät 
valmisteluteot ja saattaa sellaisenaan täyttää yleissopimuksen 8 artiklassa tarkoitetun kattavuuden. 
Kolmanneksi yleissopimus ei millään tavoin aiheuta tarvetta laajentaa rikoslain ao. luvun 4 §:n 
kattamien muiden tekomuotojen rangaistavuutta. Hallituksen esityksen perustelujen viittaus 
"johdon-mukaisussyihin" on katteeton, kun 4 §:n sääntelyä ehdotetaan kauttaaltaan laven-
nettavaksi eduskunnan aiemman, huolelliseen harkintaan perustuneen kannan vastaisesti. 
 
Hallituksen esityksen mukaan yleissopimuksen 5 artikla ei edellytä Suomessa 
lainsäädäntömuutoksia. Sopimuksen 7 artikla puolestaan pantaisiin täytäntöön lisäämällä rikoslain 
34 a lukuun uusi 4 a §. Siten saman luvun 4 §:n väitetty muutostarve seuraa vain värväystä 
koskevasta 6 artiklasta. Jos rikoslain 34 a luvun 4 §:n nykyistä soveltamisalaa ilman sen 
loppukaneettiin legaliteettisyistä sijoitetun lisäedellytyksen poistamista pidetään - oman kantani 
vastaisesti - liian suppeana yleissopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi, on vielä käytettävissä 
toinen lakitekninen ratkaisu, jolla suojataan legaliteettivaatimusta: yleissopimuksen 6 artiklan 
sisältö siirretään ehdotetusta 4 §:stä erilliseen rangaistussäännökseen (esimerkiksi uusi 4 a tai b 
§), joka laaditaan mahdollisimman täsmällisesti yleissopimuksen edellyttämät kriminalisoinnit 
kattavaksi mutta niitä laajentamatta. Tällöin 4 §:n 1 kohta voidaan nykyisen 3 kohdan tavoin 
kumota. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotettu ratkaisu on arveluttava perustuslain 8 §:n, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen 15 artiklan ja EU:n perusoikeuskirjan 49 artiklan kannalta. Sitä ei tule säätää 
laiksi ainakaan perustuslakivaliokuntaa kuulematta. 
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Summary 

The Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental 
freedoms while countering terrorism, Martin Scheinin, submits hereby his first report to the 
Commission. Chapter I summarizes the activities of the Special Rapporteur since he took up his 
mandate in August 2005, pursuant to Commission resolution 2005/80. Chapter II gives an overview of 
the communications sent by the Special Rapporteur and replies received thereto from Governments 
between 15 August and 15 December 2005. The summaries of all communications can be found in the 
addendum to this report (E/CN.4/2006/98/Add.l). In chapter III, the Special Rapporteur makes some 
preliminary observations on elements of a definition of terrorism as to the relevance of this issue for 
human-rights-conform responses to terrorism. Chapter IV consists of an analysis of the role of human 
rights in the review of Member State reports to the Counter-Tëïrorism Committee of the Security 
Council and sets out possible forms of cooperation between the Special Rapporteur and the Counter-
Terrorism Committee. Chapter V contains brief reflections by the Special Rapporteur on certain issues 
of major importance that will require further elaboration in subsequent reports. The conclusions are 
contained in chapter VI. 
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Introduction 

1. The mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and 
fundamental freedoms while countering terrorism was created by the Commission on Human Rights 
in its resolution 2005/80 on 21 April 2005. Martin Scheinin accepted the appointment as Special 
Rapporteur on 8 August 2005. He hereby submits his first report to the Commission, in accordance 
with the resolution. 

2. The Special Rapporteur draws the attention of the Commission to his interim report to the 
General Assembly, submitted in accordance with paragraph 14 (f) of Commission resolution 
2005/80, where he paid tribute to the preparatory work of the independent expert on the protection of 
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human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Robert K. Goldman,1 and 
described the conceptual framework of the mandate as provided for by the resolution and the issues 
he intends to develop during his tenure. He pointed to four key features, namely complementarity 
with regard to other special procedures, i.e. special attention should be given to areas not covered by 
existing mandate-holders; comprehensiveness, provided by the general reference to "human rights 
and fundamental freedoms" in the title of the mandate; a proactive nature emphasizing a holistic 
approach through special attention to legislative issues, the identification of best practices and 
dialogue with other players, such as Governments but also international bodies and non-
governmental organizations; and a thematic approach, meaning the intention of the Special 
Rapporteur to complement his country-specific work with thematic studies on substantive issues in 
the field of protection and promotion of human rights and fundamental freedoms while countering 
terrorism. 

3. Chapter I summarizes the activities of the Special Rapporteur in 2005 since he 
took up the mandate. Chapter II gives an overview of the communications sent by the 
Special Rapporteur and replies received thereto from Governments between 15 August 
and 15 December 2005. The summaries of all communications can be found in the addendum to this 
report (E/CN.4/2006/98/Add.l). In chapter III the Special Rapporteur reflects upon the issue of 
defining "terrorism" as to the relevance of an internationally agreed definition or its absence for 
human-rights-conform responses to terrorism. Chapter IV consists of an analysis of the role of human 
rights in the review of Member State reports to the Counter-Terrorism Committee of the Security 
Council and sets out possible forms of cooperation between the Special Rapporteur and the Counter-
Terrorism Committee. Chapter V contains brief reflections by the Special Rapporteur on certain 
issues of major importance that will require further elaboration in subsequent reports. The 
conclusions are contained in chapter VI. 

 
I. ACTIVITIES OF THE SPECIAL RAPPORTEUR 

4. The Special Rapporteur wishes to inform the Commission on the activities he has undertaken 
since accepting his appointment. Regarding country visits, the Special Rapporteur would like to 
report that he has made visit requests to the following countries: Egypt, Malaysia, Philippines, 
Tunisia and Turkey. The Special Rapporteur welcomes the fact that, on 14 December 2005, Turkey 
extended an invitation for a country visit to take place in February 2005 (see paragraph 18 below). 

5. The Special Rapporteur, during his induction visit to Geneva from 11 
to 14 September 2005, held meetings with Heads of Branches and other relevant units of the Office of 
the High Commissioner for Human Rights with a view to ensuring smooth coordination; with a number 
of non-governmental organizations, such as Amnesty International, the Organisation Mondiale contre la 
Torture, the Association for the Prevention of Torture and the International Commission of Jurists; and 
with representatives of several Permanent Missions in Geneva, such as those of Finland, Mexico, 
Norway, the Philippines, Tunisia, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 
United States of America. 

6. On 11 October 2005, at the request of the Constitutional Law Committee of the Parliament 
of Finland, the Special Rapporteur (in his academic capacity) gave a written legal opinion on a 
Government Bill concerning a new Extradition Agreement between the European Union and the 
United States of America, and amendments to the 
1976 bilateral Extradition Treaty between Finland and the United States. In that capacity, the Special 
Rapporteur expressed concern over article 12 of the European Union-United States treaty and the 
proposed amendment of article 20 of the Finland-United States treaty, as they appeared to legalize 
practices of "rendition" and the use of Finnish airspace and even airports for the purpose of transferring 
persons against their will from one third country to another third country, without a requirement that 
such transfer serve the purpose of putting the person on trial. 

7. On 11 October 2005, the Special Rapporteur held a number of meetings at the Council of 
Europe in Strasbourg. He met with Terry Davis, Secretary General of the Council of Europe; Jane 
Dinsdale, Director for Human Rights; Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights; and Guy de 
Vel, Director General for Legal Affairs. During the meetings the Special Rapporteur introduced his 
mandate and raised some issues of common interest, such as the Council of Europe's Guidelines on 
"Human Rights and the Fight against Terrorism", victims' rights and questions related to article 5 of the 
Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism of 2005 ("public provocation to commit a 
terrorist offence"). 

8. On 12 October 2005, the Special Rapporteur met in Geneva with Louise Arbour, United 
Nations High Commissioner for Human Rights, to discuss his mandate and cooperation with the High 
Commissioner and her Office. 

9. On 24 October 2005, the Special Rapporteur met with the Security Council's Counter-Terrorism 
Committee in New York. He set out possible areas of cooperation and answered Committee members' 
questions about how he envisages fulfilling his mandate. In connection with this meeting, he liaised with 
the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) to discuss modalities of cooperation. 

10. On 26 October 2005, the Special Rapporteur presented his report to the General Assembly. 
In his statement, he outlined the essential features of the mandate and explained that he intends to 
implement it through a holistic approach focusing on legislative issues, which will be 
complemented by taking up individual cases of alleged victims of human rights violations. After 
his presentation he gave a press conference. On 25 and 



 

 

26 October 2005, the Special Rapporteur held meetings with a number of representatives of 
Governments, spoke at a workshop on the reform of United Nations human rights procedures at the 
Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights, and had meetings with Human Rights 
Watch and Human Rights First in New York. 
11. On 10 November 2005, the Special Rapporteur met in Turku, Finland, with 
Ms. Amy Hyatt, chargé d'affaires ad interim, and other representatives of the embassy of the United 
States of America in Finland. The discussions focused on the mandate of the Special Rapporteur and 
some thematic issues of concern. A follow-up discussion took place on 12 December 2005, with focus 
on the extraterritorial application of human rights treaties when countering terrorism. 

12. On 20 and 21 November 2005, the Special Rapporteur participated in a conference organized by 
two non-governmental organizations, Reprieve and Amnesty International, entitled "The global struggle 
against torture: Guantánamo Bay, Bagram and beyond". He gave an overview of the international 
mechanisms for preventing human rights abuses in the war on terror, with special emphasis on the 
mandate of the new Special Rapporteur. 

13. On 21 and 22 November the Special Rapporteur was in London to meet with officials of the 
United Kingdom's Home Office and Foreign and Commonwealth Office to discuss both his mandate 
and current draft legislation related to counter-terrorism measures. The issues discussed included 
questions relating to the scope of judicial review as permitted by international law in the event of 
prolonged pre-charge detention, the possible use by other Governments of British airspace and airports 
for practices of "extraordinary rendition" of terrorism suspects, the issue of diplomatic assurances when 
expelling or extraditing individuals from the United Kingdom to countries where torture is reported to 
be used during interrogation, and the British experience of promoting multicultural integration and 
dialogue between various ethnic and religious groups. 
In his meetings the Special Rapporteur acknowledged that many of the concerns voiced in his letters of 
1 September and 3 October 2005 were addressed in the course of the legislative process. He indicated 
that he was troubled by the draft provisions on the concept of "recklessness" with regard to incitement 
of terrorism, and by the fact that proscription of organizations can be carried out on the basis of 
"glorification". He requested further clarifications on a number of other questions. He is grateful to the 
Government of the United Kingdom for providing the additional information requested, which he looks 
forward to considering further. 

14. During his visit in London, the Special Rapporteur also held meetings with non-governmental 
organizations, Amnesty International and Justice, where issues related to the fight against terrorism in 
different countries, legal questions arising in the framework of the mandate, and areas and methods of 
cooperation were addressed. 

15. On 30 November and 1 December 2005, the Special Rapporteur participated in a meeting of the 
United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF), where discussions on how the 
Secretary-General's proposal for a counter-terrorism strategy can be developed to facilitate the 
deliberations among Member States on a comprehensive, coordinated and consistent response to 
terrorism took place. It was decided that the Special Rapporteur should coordinate the working group on 
human rights issues that was established during the meeting. 

16. On 8 December 2005, the Special Rapporteur spoke about the impact of terrorism and counter-
terrorism on the human rights of refugees and asylum-seekers at the fortieth anniversary of the Finnish 
Refugee Council. On that occasion he briefly met with the United Nations 
High Commissioner for Refugees, Mr. Antonio Guterres. On 15 December 2005, the Special Rapporteur 
met in Geneva with representatives of UNHCR's Department of International Protection to discuss 
issues of common concern and possible areas of cooperation. 

17. On 9 December 2005, on the eve of Human Rights Day, the Special Rapporteur, together with 
32 human rights experts from the United Nations, issued a statement on the absolute prohibition of 
torture, reaffirming that the very rationale of human rights is that they provide minimum standards that 
have to be respected by States at all times, in particular when new challenges arise. 

18. On 14 December 2005, the Special Rapporteur met with representatives of the Permanent 
Mission of Turkey to the United Nations Office at Geneva, on which occasion the Government of 
Turkey announced that they extended an invitation for the Special Rapporteur to visit Turkey in 
February 2005. The mandate of the Special Rapporteur and its scope were discussed, as well as the 
modalities for the visit. In this context, the Special Rapporteur stressed that his approach is a holistic one 
and that he is interested in an assessment of the legal situation, in particular the definition of terrorism 
and related crimes, but also in practical issues related to the fight against terrorism, such as training for 
law enforcement, and trials and the detention of persons suspected of terrorist acts. The ambassador of 
Turkey stressed that his country is looking forward to showing the Special Rapporteur the progress that 
Turkey has made with regard to human rights over the last years in the particular context of their 
experience with terrorism. The Special Rapporteur wishes to thank the Government of Turkey for the 
prompt invitation and looks forward to a successful fact-finding visit there. 

19. A meeting with the International Committee of the Red Cross was scheduled for 16 December 
2005. The Special Rapporteur was to meet with the Terrorism Prevention Branch of the United Nations 
Office on Drugs and Crime and with the Action against Terrorism Unit of the Organization for Security 
and Cooperation in Europe in Vienna on 19 December 2005. Among the issues that the Special 
Rapporteur hoped to discuss were international and national definitions of terrorism and the further 
work of the CTITF on the human rights dimension of a comprehensive counter-terrorism strategy. 

 



 

 

II. COMMUNICATIONS 

20. Concerning communications sent to Governments, the Special Rapporteur has been made aware 
of legislative developments and proposals within a number of United Nations Member States, and has 
also received allegations of breaches of fundamental freedoms and human rights in the course of what is 
said to be the combating of terrorism, from a variety of reliable sources, including international 
governmental organizations and non-governmental organizations. Within his mandate, the Special 
Rapporteur has corresponded, both separately and jointly with other Special Rapporteurs, with 11 States 
during September to December 2005. 

21. In all communications sent, the Special Rapporteur has stressed that he is conscious of the fact 
that the obligation of States to protect and promote human rights requires them to take effective 
measures to combat terrorism and that States must ensure that any measure taken to combat terrorism 
complies with their obligations under international law, in particular international human rights, refugee 
and humanitarian law. 

22. In the case of new legislation or proposed amendments on counter-terrorism, the Special 
Rapporteur has sought comprehensive information, sometimes accompanied with specific questions 
about the contents of legislation of which he has been made aware, from the Governments of Egypt, 
the Philippines, Tunisia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The Special 
Rapporteur also raised issues concerning states of emergency with the Government of Egypt, and the 
question of suicide bombings with the Government of the United Kingdom. He is very grateful for 
the timely response of the United Kingdom. The time for the replies requested from the other States 
mentioned has elapsed and the Special Rapporteur is disappointed not to have received any response 
from them. 

23. In the case of allegations of human rights violations brought to his attention, the Special 
Rapporteur has corresponded with the Governments of Malaysia (concerning its Internal Security 
Act 1960 and powers of pretrial detention without charge), Tajikistan (concerning the trial of an 
opposition politician and the means of procuring evidence used at that trial), the United States of 
America (concerning detainees at Guantanamo Bay and alleged secret detention centres) and 
Uzbekistan (concerning ongoing trials and various associated matters). He is grateful for the recent 
response of Tajikistan, which he looks forward to considering further once it is translated. He notes 
the press release of Uzbekistan. He has had no response from Malaysia or the United States. 

24. A matter raised in correspondence last month with Jordan, Indonesia, Yemen and the United 
States of America concerns the treatment during detention and questioning of 

two terrorism suspects in several countries. The Special Rapporteur looks forward to receiving a 
response from those States within the time frame requested. 

25. Jointly with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, the 
Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers and the Special Rapporteur on torture 
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the Special Rapporteur issued, on 26 
October 2005, a press statement expressing concern about the preparation of trials against terrorism 
suspects in Uzbekistan. 

 
III. REFLECTIONS ON THE ISSUE OF DEFINING "TERRORISM" 

26. An issue central to the Special Rapporteur's mandate is how the international community or 
individual States define the notion of "terrorism". The international framework on counter-terrorism, 
through the principal anti-terrorism conventions, and resolutions of the Security Council, General 
Assembly and Commission on Human Rights impose obligations and issue instructions to States on the 
question of terrorism without there being a comprehensive definition of the term. This is not only 
problematic for States in their ability to determine levels of proper compliance with those conventions 
and resolutions, but it also bears upon other matters. Different elements within the domestic terrorism 
offences of separate States are likely to pose difficulties for both extradition and mutual legal assistance. 
There may also be a potential failure by the international community to address some acts of terrorism 
by not having a comprehensive definition of the term. 

27. Of particular concern to the Special Rapporteur's mandate is that repeated calls by the 
international community for action to eliminate terrorism, in the absence of a universal and 
comprehensive definition of the term, may give rise to adverse consequences for human rights. 
Calls by the international community to combat terrorism, without defining the term, can be understood 
as leaving it to individual States to define what is meant by the term. This carries the potential for 
unintended human rights abuses and even the deliberate misuse of the term. Besides situations where 
some States resort to the deliberate misuse of the term, the Special Rapporteur is also concerned about 
the more frequent adoption in domestic anti-terrorism legislation of terminology that is not properly 
confined to the countering of terrorism. Furthermore, there is a risk that the international community's 
use of the notion of "terrorism", without defining the term, results in the unintentional international 
legitimization of conduct undertaken by oppressive regimes, through delivering the message that the 
international community wants strong action against "terrorism" however defined. 
 
Status of work towards defining terrorism and terrorist offences 

28. None of the 13 anti-terrorism conventions contain a comprehensive definition of the term 
"terrorism". Rather, the conventions are operational in nature and confined to specific subjects, whether 
air safety, maritime navigation and platforms, the protection of persons, or the suppression of the means 
by which terrorist acts may be perpetrated or supported. Neither do resolutions of the various United 



 

 

Nations bodies adopt a definition, save that the Security Council has expressed in its resolutions 1269 
(1999) and 1566 (2004) that all acts of terrorism are unjustifiable regardless of their motivation.2 

29. A draft comprehensive convention on international terrorism, referred in 2001 to the Ad Hoc 
Committee established under General Assembly resolution 51/210, continues to be pursued.3 The 
controversial aspects of the draft convention concern the definition of terrorist offences (art. 2) and 
exceptions to this (art. 18).4 The proposed comprehensive definition under article 2 is detailed and 
addresses credible threats, attempts, accomplices and parties, and the organization of terrorist offences. 

30. The Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights' Special Rapporteur on 
terrorism and human rights has already given consideration to the questions of the relationship between 
terrorism and armed conflict, legitimate struggles for self-determination, and the conduct of State and 
non-State actors.5 There is no need to repeat her useful analysis and recommendations in that regard. 

31. For the purpose of this report, the Special Rapporteur focuses his attention upon the criminal 
proscription of terrorist conduct and the characterization of terrorism in that context. 
 
Trigger-offences under existing conventions on terrorism 

32. Four recent documents utilize a very useful "trigger" in determining what conduct - in the 
absence of a comprehensive definition - should be characterized as "terrorist" by linking the term to 
existing conventions on terrorism: 

(a)     The Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, adopted in May 2005, 
defines a "terrorist offence" as any of the offences within 10 of the 12 anti-terrorism conventions in 
force (excluding the Tokyo Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board 
Aircraft and the Convention on the Marking of Plastic Explosives for the 
Purpose of Detection).6 All of the offences within the Convention are thus linked to the offences created 
by and definitions within the universal conventions on countering terrorism that are currently in force; 

(b) In proscribing the financing of certain conduct, article 2, paragraph 1 (a), of the 
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism takes a similar approach, 
linking itself to 9 of the 11 other conventions in force at that time; 

(c) Security Council resolution 1566 (2004), as well as the report of the Secretary-General's 
High-level Panel on Threats, Challenges and Change (which will be considered further below), also 
make reference to conduct prohibited under the existing conventions on aspects of terrorism.7 
 

33. The Special Rapporteur considers that use of the counter-terrorism conventions as a trigger for 
determining what conduct is to be proscribed in the fight against terrorism is, in the absence of a 
universal and comprehensive definition of "terrorism", the proper starting point. Although subject-
specific, the conventions are universal in nature, so that the use of offences described in them can be 
treated as broadly representative of international consensus. 

34. This approach must be qualified in one respect, to note that this linkage is not applicable in the 
case of the Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection. Because the 
Convention does not actually proscribe any conduct, but instead places obligations upon States relating 
to the marking of explosives, it cannot be used as a "trigger offence" treaty.8 
 
Cumulative characteristics of "terrorism" 

35. The use of existing conventions on terrorism to ascertain trigger-offences is not, by itself, 
sufficient to determine what conduct is truly "terrorist" in nature. To that extent, the Special Rapporteur 
would not see as fully satisfactory how the link to existing conventions was expressed by the High-level 
Panel in what he otherwise considers to be a good description of terrorism:7 

"any action, in addition to actions already specified by the existing conventions on aspects of 
terrorism, the Geneva Conventions and Security Council resolution 1566 (2004), that is 
intended to cause death or serious bodily harm to civilians or non-combatants, when the purpose 
of such an act, by its nature and context, is to intimidate a population, or to compel a 
Government or an international organization to do or to abstain from doing any act", [emphasis 
added] 

36. The point to be made can be illustrated with reference to the Tokyo Convention on Offences and 
Certain Other Acts Committed on Board Aircraft. The Convention calls on States to establish 
jurisdiction over acts that may or do jeopardize the safety of a civil aircraft, or of persons or property 
therein, or which jeopardize good order and discipline on board.9 While this certainly would capture 
conduct of a terrorist nature, the description of acts over which States must establish jurisdiction is very 
broad and likely also to include conduct with no bearing at 
all to terrorism. Thus, the High-level Panel formulation of "any action, in addition to actions already 
specified by the existing conventions on aspects of terrorism" is problematic, since not 
all acts caught under these conventions (the Tokyo Convention being a prime example) will be of a 
terrorist nature. It is notable in that regard that neither the European Convention on the Prevention of 
Terrorism nor the International Convention on the Suppression of the Financing of Terrorism link 
themselves to the Tokyo Convention. 

37. The solution to this problem can be drawn from Security Council resolution 1566 (2004). 
Although the resolution did not purport to define "terrorism", it called on all States to cooperate fully in 



 

 

the fight against terrorism and, in doing so, to prevent and punish acts that have the following three 
cumulative characteristics: 
 

(a) Acts, including against civilians, committed with the intention of causing death or 
serious bodily injury, or the taking of hostages; and 

(b) Irrespective of whether motivated by considerations of a political, philosophical, 
ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature, also committed for the purpose of provoking 
a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, intimidating a 
population, or compelling a Government or an international organization to do or to abstain from doing 
any act; and 

(c) Such acts constituting offences within the scope of and as defined in the international 
conventions and protocols relating to terrorism. 

38. The third criterion represents the trigger-offence approach already identified. The important 
feature of the resolution is the cumulative nature of its characterization of terrorism, requiring the 
trigger-offence to be accompanied with: the intention of causing death or serious bodily injury (or the 
taking of hostages); for the purpose of provoking terror, intimidating a population, or compelling a 
Government or an international organization to do or to abstain from doing any act. This cumulative 
approach acts as a safety threshold to ensure that it is only conduct of a terrorist nature that is identified 
as terrorist conduct. The Special Rapporteur emphasizes that not all acts that are crimes under national 
or even international law are acts of terrorism or should be defined as such. 

39. By way of further example, there are clear parallels between acts of terrorism and other 
international crimes, including crimes against humanity (whether in the terms set out in the Statute of 
the International Criminal Court, or the proscription of such crimes under general international law). 
The Security Council, the General Assembly and the Commission on Human Rights have also identified 
terrorism as something that: endangers or takes innocent lives; has links with transnational organized 
crime, drug trafficking, money-laundering and trafficking in arms as well as illegal transfers of nuclear, 
chemical and biological materials; and is also linked to the consequent commission of serious crimes 
such as murder, extortion, kidnapping, assault, the taking of hostages and robbery.10 Notwithstanding 
such linkages, counter-terrorism must be limited to the countering of offences within the scope of, and 
as defined in, the international conventions and protocols relating to terrorism, or the countering of 
associated conduct called for within resolutions of the Security Council, when combined with the 
intention and purpose elements identified in Security Council resolution 1566 (2001). That an act is 
criminal dees not, by itself, make it a terrorist act. 
40. A cumulative approach is, in fact, the one taken in defining prohibited conduct under the 
International Convention against the Taking of Hostages. Hostage-taking is defined as the seizure or 
detention of a person (a hostage) accompanied by a threat to kill, injure or continue to detain the 
hostage, in order to compel a third party to do or to abstain from doing any act. 
To that extent, hostage-taking (as described) encapsulates all three characteristics identified within 
Security Council resolution 1566 (2004), except that it does not expressly state that the motivations of 
such conduct cannot render it justifiable. 

41. The International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism adopted in 2005 
is at odds with this cumulative approach. The Convention requires States parties to prohibit the 
possession or use of nuclear material or devices with the intent: to cause death or serious bodily injury; 
to cause serious property damage or damage to the environment; or to compel a person, organization or 
State to do or abstain from doing any act.11 The wording of article 2(1) does not fit with Security 
Council resolution 1566 (2004), treating the resolution's first two characteristics (intent to cause death or 
injury or the taking of hostages; for the purpose of influencing conduct) as alternative, rather than 
cumulative requirements. The Special Rapporteur is concerned that, just as in the case of the Tokyo 
Convention already discussed, this may capture conduct that does not meet the general criteria for 
defining what acts are terrorist in nature. He therefore reiterates the need for a cumulative 
characterization of terrorist conduct. 

Summary on the characterization of "terrorist" offences 

42. It is essential to ensure that the term "terrorism" is confined in its use to conduct that is of a 
genuinely terrorist nature. The three-step characterization of conduct to be prevented - and if not 
prevented, punished - in the fight against terrorism in Security Council resolution 1566 (2004) takes 
advantage of the currently agreed upon offences concerning aspects of terrorism by using these as 
trigger-offences and goes on to establish an appropriate threshold by requiring that such offences are 
also: committed with the intention of causing death or serious bodily injury, or the taking of hostages; 
and for the purpose of provoking a state of terror, intimidating a population, or compelling a 
Government or international organization to do or abstain from doing any act. 
 
Conduct in support of terrorist offences 

43. The latter approach is not inconsistent with a number of instructions by, and recommendations 
of, the Security Council concerning conduct in support of terrorist offences. By way of example, and 
although not phrased in mandatory language, Security Council resolution 1624 (2005) calls on States to 
prohibit and prevent the incitement to commit a terrorist act or acts.12 Again, the resolution does not 
define what terrorist acts are. The answer lies in making reference to the three-step cumulative 
methodology of resolution 1566 (2004). Only the incitement of conduct (which itself meets the three 
characteristics) should be treated as the "incitement to terrorism". While the incitement of other criminal 



 

 

conduct might be unlawful, and making it punishable may in some cases even be required under article 
20, paragraph 2, 
of the International Covenant on Civil and Political Rights or article 4 of the International Convention 
on the Elimination of Ail Forms of Racial Discrimination, such incitement should not be characterized 
as "incitement to terrorism". 
44. This confinement of "conduct in support" type offences and State obligations by reference back 
to the three-step cumulative methodology of resolution 1566 (2004) is equally applicable to the Security 
Council's calls upon States: 
 

(a) To themselves refrain from providing any form of support to those involved in terrorist 
acts;13 

(b) To prevent the commission of terrorist acts;14 

(c) To bring to justice any person who supports, facilitates, participates in or attempts to 
participate in the financing, planning, preparation or commission of terrorist acts or who provides safe 
haven to terrorists;15 

(d) To prevent the movement of terrorists;16 

(e) To ensure, prior to the granting of refugee status, that the person claiming asylum has 
not planned, facilitated or participated in terrorist acts;17 and 

(f) To prevent and suppress all active and passive support to terrorism.18 Definitional 

requirements of the rule of law and human rights law 

45. The Special Rapporteur is of the view that a universal, comprehensive and precise definition of 
terrorism would be the best cure to the problems resulting from the current absence of such a definition. 
Meanwhile, human rights law and the rule of law impose certain requirements that help in countering 
the negative consequences of the lack of an agreed definition of terrorism. Article 15, paragraph 1, of 
the ICCPR, which covers a non-derogable right under the Covenant, is particularly instructive, 
providing that: 

No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any-act or omission which did 
not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was 
committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time 
when the criminal offence was committed. If, subsequent to the commission of the offence, 
provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit 
thereby. 

46. The first requirement of article 15, paragraph 1, is that the prohibition of terrorist conduct must 
be undertaken by national or international prescriptions of law. To be "prescribed by law" the 
prohibition must be framed in such a way that: the law is adequately accessible so that the individual has 
a proper indication of how the law limits his or her conduct; and the law is formulated with sufficient 
precision so that the individual can regulate his or her conduct.19 Terrorism offences should also plainly 
set out what elements of the crime make it a terrorist crime. Similarly, where any offences are linked to 
"terrorist acts", there must be a clear definition of what constitutes such acts. 

47. Arising from the need for precision, and to avoid use of the fight against terrorism as an excuse 
to unnecessarily extend the reach of criminal law, it is essential that offences created under 
counter-terrorist legislation, along with any associated powers of investigation or prosecution, be limited 
to countering terrorism. Crimes not having the quality of terrorism (as earlier characterized), regardless 
of how serious, should not be the subject of counter-terrorist legislation. Nor should conduct that does 
not bear the quality of terrorism be the subject of counter-terrorism measures, even if undertaken by a 
person also suspected of terrorist crimes. The Special Rapporteur reaffirms earlier statements of the 
Sub-Commission's Special Rapporteur on terrorism and human rights to the same effect.20 

48. Outside the scope of article 15 of the ICCPR, but a matter required by article 26 of the same 
Covenant and by the rule of law, is the need for any legal prescription to respect the principle of non-
discrimination and equality before the law. Similarly, article 4, paragraph 1, of the ICCPR provides that 
any derogation of rights in times of an emergency threatening the life of the nation may not involve 
discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.21 The 
General Assembly and Commission on Human Rights have, 
in their latest resolutions on the protection of human rights and fundamental freedoms while countering 
terrorism, stressed that the enjoyment of rights must be without distinction upon such grounds.2 

49. The final element of article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights 
concerns non-retroactivity. Any provision defining a crime must not criminalize conduct that occurred 
prior to its entry into force as applicable law. Likewise, any penalties are to be limited to those 
applicable at the time that any offence was committed and, if the law has subsequently provided for the 
imposition of a lighter penalty, the offender must be given the benefit of the lighter penalty. 
 
Conclusion 

50. The absence of a universal, comprehensive and precise definition of "terrorism" is problematic 
for the effective protection of human rights while countering terrorism. It is encouraging to see the 
continued work of the Ad Hoc Committee established under General Assembly resolution 51/210 on a 



 

 

draft comprehensive convention on international terrorism. It is essential, in the meantime, to ensure that 
the term "terrorism" is confined in its use to conduct that is genuinely of a terrorist nature. The three-
step characterization of conduct to be prevented - and if not prevented, punished - in the fight against 
terrorism in Security Council resolution 1566 (2004) is indispensable in that regard. "Terrorist offences" 
should be confined to instances where the following three conditions cumulatively meet: 
(a) acts committed with the intention of causing death or serious bodily injury, or the taking of hostages; 
(b) for the purpose of provoking a state of terror, intimidating a population, or compelling a Government 
or international organization to do or abstain from doing any act; and (c) constituting offences within the 
scope of and as defined in the international conventions and protocols relating to terrorism. Similarly, 
any criminalization of conduct in support of terrorist offences should be restricted to conduct in support 
of offences having all the above characteristics. In the prohibition of terrorist conduct, it is important for 
States to ensure that prescriptions to that effect are accessible, formulated with precision, applicable to 
counter-terrorism alone, non-discriminatory, and non-retroactive. 

IV. THE ROLE OF HUMAN RIGHTS IN THE REVIEW OF MEMBER STATE 
REPORTS TO THE COUNTER-TERRORISM COMMITTEE (CTC) OF THE 
SECURITY COUNCIL, AND COOPERATION WITH THE CTC 

 
The mandate of the Counter-Terrorism Committee 

51. The Counter-Terrorism Committee (CTC) was established pursuant to Security Council 
resolution 1373 (2001), in the immediate aftermath of the atrocious terrorist attacks of 
11 September 2001. The Security Council, acting under Chapter VII of the Charter of the United 
Nations, identified a number of Member State obligations in countering terrorism and established the 
CTC for the purpose of monitoring, inter alia by considering reports, the performance of Member States 
in implementing the resolution.23 

52. Resolution 1373 (2001) makes only one passing reference to human rights, in a very specific 
context.24 Consequently, it could be argued, and has indeed been argued, that the CTC has no mandate 
to monitor the compliance of counter-terrorism measures with human rights norms when those measures 
are implemented by States pursuant to the resolution. Besides, and rightly so, the need for a human-
rights assessment by the CTC is said to be subsidiary in relation to the work of treaty-based and other 
human rights monitoring bodies and mandates within the United Nations framework. 

53. That said, the Special Rapporteur wishes to emphasize that Security Council resolution 1456 
(2003), adopted at the level of Ministers of Foreign Affairs, includes the well-known formulation 
according to which "States must ensure that any measure taken to combat terrorism comply with all 
their obligations under international law, and should adopt such measures in accordance with 
international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law".25 This 
unconditional affirmation of human rights obligations forms a part of the context in which the parts of 
the resolution that refer to the work of the CTC must be read. The same resolution encourages the CTC, 
inter alia, to bear in mind and work towards the sharing of "best practice" in the fight against terrorism.   
As the notion of "best practice" also appears in the Commission on Human Rights resolution 
establishing the mandate of the Special Rapporteur,27 the Special Rapporteur asserts that human rights 
conformity must be seen as one of the defining characteristics of "best practice" in the field of counter-
terrorism measures. 

54. Furthermore, and perhaps more importantly, Security Council resolution 1624 (2005) explicitly 
conferred a human rights mandate on the CTC by directing it to include in its dialogue with Member 
States the implementation of this new resolution,28 which includes a number of references to the 
requirement that counter-terrorism measures must comply with human rights. Read in the context of the 
resolution as a whole, the new task of the CTC clearly includes reviewing the human rights conformity 
of measures taken by Member States. 
 
Dialogue between the Special Rapporteur and the CTC 

55. In Commission on Human Rights resolution 2005/80, establishing the mandate of a Special 
Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while 
countering terrorism, the mandate-holder is entrusted with the task of developing a regular dialogue and 
discussing possible areas of cooperation with all relevant actors, in particular 
the CTC, fully respecting the respective mandates of these actors and with a view to avoiding 
duplication of effort. By letter dated 23 September 2005 the Special Rapporteur approached the 
chairperson of the CTC, proposing that the Special Rapporteur could meet with and address the CTC in 
order to give a short presentation of current trends in States' counter-terrorism measures as to their 
conformity with human rights, and to explore possibilities for cooperation between the CTC and its 
Executive Directorate (CTED) and the Special Rapporteur's mandate in four areas: 

(a) The questions and comments by the CTC in the consideration of State reports in relation 
to human-rights-sensitive issues and in order to avoid misunderstandings or abuse; 

(b) The possible involvement of-the Special Rapporteur in the CTC's consideration of State 
reports or, alternatively, direct access to the comments given by the CTC; 

(c) Working together towards "model laws" or for the identification of "best practices" 
while countering terrorism; and 

(d) The possibility of parallel, coordinated recommendations in the field of technical 
assistance, advisory services or country visits. 



 

 

56.     In a meeting with the members of the CTC, arranged in New York on 24 October 2005, the 
Special Rapporteur outlined some of the "current trends" that in his view would deserve increased 
interaction between the CTC and the human rights world: 

(a) First of all, the very old trend of States resorting to the notion of "terrorism" to 
stigmatize political, ethnic, regional or other movements they simply do not like, is also very much a 
new trend. What is new is that, since September 2001, the international community seems to have 
become rather indifferent to the abuse of the notion of terrorism. The result is that calls for and support 
for counter-terrorism measures by the international community may in fact legitimize oppressive 
regimes and their actions even if they are hostile to human rights. A common international definition of 
terrorism would be the best cure to this illness but, in the meantime, the main point of reference remains 
human rights law, primarily article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which 
contains a non-derogable provision on the requirements that criminal law must meet: all crimes must be 
defined by law in a manner that is precise and foreseeable, that specifies the applicable penalty and that 
can be applied only in respect of acts that were committed after the enactment and entry into force of the 
law; 

(b) Secondly, perhaps the most alarming "new trend" related to counter-terrorism measures 
is the increased questioning or compromising of the absolute prohibition of torture and all forms of 
cruel, inhuman or degrading treatment. This trend manifests itself in many different forms. Some have 
called for torture in so-called "ticking bomb" situations. Some States try to define torture narrowly in 
order to distinguish it from other forms of cruel, inhuman or degrading treatment, disregarding the fact 
that all these practices are subject to an absolute and non-derogable prohibition under ICCPR, article 7. 
Further, there are practices that amount to torture by proxy, for instance the dumping of crime suspects 
for interrogation to countries that are known widely to practise torture. Moreover, there are proposals to 
compromise the rule of non-refoulement through calls for a "balancing approach", through diplomatic 
assurances, or through amendments to human rights treaties or calls to change their established 
interpretation; 

(c) Thirdly, although incitement to commit serious crimes is defined as a criminal offence 
in almost every country, in the current era of unpredictable terrorist attacks such as suicide bombings 
within democratic and traditionally peaceful societies there is now a trend to move beyond actual 
incitement, in order to criminalize the "glorification" or "apology" of terrorism, or the publication of 
information that may be useful in the commission of acts of terrorism. As a sound response which 
would respect human rights, the Special Rapporteur wishes to make reference to the Council of Europe 
Convention on the Prevention of Terrorism which, in its article 5, includes a definition of "public 
provocation" of terrorism, based on a double requirement of a subjective intent to incite (encourage) the 
commission of terrorist offences and an objective danger that one or more such offences would be 
committed; 

(d) A fourth current trend in counter-terrorism measures by States relates to various forms 
of tightening immigration controls, including through so-called (racial, ethnic or religious) profiling, 
sharing of information between countries, and new forms of long-term or even indeterminate detention. 
Many countries are also moving towards eliminating the suspensive effect of appeals against negative 
asylum decisions, in spite of criticism and jurisprudence by human rights bodies such as the European 
Court of Human Rights and the Human Rights Committee requiring suspension of the implementation 
of those decisions, at least whenever an arguable claim of a human rights violation has been made; 

(e) As a fifth and final trend, terrorism has largely replaced drug-related crime as the 
primary public justification for extending the powers of the police in the investigation or prevention of 
crime. Many of the traditional safeguards, such as targeting only persons suspected of having committed 
crimes and prior judicial authorization, are being disposed of in the fight against terrorism even if their 
abandonment is not necessarily confined to terrorist offences. 
 
Consideration by the CTC of Member State reports pursuant to resolution 1373 (2001) 

57.     In order to assess the role of the CTC in promoting methods of counter-terrorism that are in 
conformity with human rights, insensitive to human rights or, in the worst case, hostile to human rights, 
the Special Rapporteur went through most of the roughly 640 reports submitted by Member States 
pursuant to resolution 1373 (2001). Although in most cases the questions or comments by the CTC as 
quoted or paraphrased in subsequent reports by States were of a technical nature, without apparent 
human rights implications, there were also instances where reports by States indicated the contrary. As a 
methodological observation, it needs to be emphasized that it was not the authentic comments or 
questions by the CTC that were studied but, rather, what was looked at was the form in which they were 
reproduced in subsequent reports by the States concerned. For the purpose of assessing the human rights 
implications of the questions and comments by the CTC, this is perhaps even more important than what 
the CTC actually said since the subsequent reports by States indicate how States understood the message 
given to them by the CTC. Examples of four types of different messages received by States from their 
interaction with the CTC are presented below. Many of these examples are related to the current trends 
in human rights implications of counter-terrorism measures that are described above. 
58. The first category could be described as a "best practice" from the perspective of the Special 
Rapporteur's mandate. These are cases where the CTC has been explicitly promoting responses to 
terrorism that are in conformity with human rights. The CTC expressed interest in the drafting in 
Belgium of new counter-terrorism legislation that would at the same time preserve human rights.30 It 
also expressed a question to Kenya on the compliance with human rights of its counter-terrorism 
measures.31 Even though these findings are few in number, they are a promising sign that the CTC is 
willing to give recognition to and promote responses to terrorism that respect human rights. 



 

 

59. The second category consists of examples where the implementation of CTC recommendations, 
or of what was perceived as such, has been met with human-rights-based criticism or resistance at the 
domestic level. There have been occasions where States have responded to the CTC advising that their 
human rights obligations have not permitted implementation of recommendations received. This seems 
to be the case with regard to Paraguay, where the CTC appears to have engaged in a positive dialogue 
for the purpose of putting into operation counter-terrorism measures that at the same time comply with 
human rights.32 This example highlights some of the sensitivities involved in designing effective 
counter-terrorism measures in countries mindful of their record of past human rights violations. The 
exchanges with Peru33 bear similar characteristics. The CTC appears to have also understood a human 
rights clause in the Austrian Penal Code as a political exception for the prosecution of terrorist acts and, 
hence, as incompatible with Council resolution 1373 (2001). In its subsequent report34 Austria defended 
its law with a reference to the need to comply with human rights in the fight against terrorism and the 
possibility of avoiding impunity for terrorist crimes. 

60. The third and perhaps most problematic category consists of instances where subsequent reports 
by a State suggest that the CTC's questions and recommendations to the State in question might have 
been insensitive to human rights. It appears that the CTC, in its dialogues, has been routinely asking 
questions about a long list of crime investigation techniques that manifestly constitute interferences with 
the right to privacy and family life. From a human rights standpoint, the crucial issue in this regard is 
whether such measures are necessary to achieve a legitimate aim, such as the investigation of a crime, 
and whether they are at the same time proportionate to the resulting interference with privacy and 
family. Against this background, it is problematic that the CTC seems to be recommending that the 
potential range of investigative techniques (such as "controlled delivery", pseudo-offences, anonymous 
informants, cross-border pursuits, bugging of private and public premises, interception of confidential 
communications on the Internet and telephone, etc.) should be maximized. At least sometimes, 
safeguards required by human rights law (such as the requirement that only actual crime suspects may 
be subjected to the measures, the requirement of prior judicial authorization, and the requirement of 
limited duration) that may be in place under domestic law should be relaxed. Unless the applicable 
human rights standards are referred to in this type of question, States may get the impression that they 
are requested to expand the investigative powers of their law enforcement authorities at any cost to 
human rights. In particular, it is a matter of concern to the Special Rapporteur that this line of questions 
has been addressed also to regimes whose law enforcement authorities are known to violate human 
rights. Law enforcement practices that violate human rights do not deserve to be legitimized by the 
Security Council. Belarus can serve as example of a case where 
the questions or comments by the CTC have been used in a subsequent report to legitimize the country's 
practices in the field of crime investigation,35 despite past criticism voiced by human rights 
mechanisms.36 

61. Other examples in this category include the following cases: 
 

(a) Judging by subsequent State reports, States often seem to be confused about the 
important distinction between exclusion from refugee status and the physical exclusion or deportation of 
a person from the territory of a country when the person in question is guilty or suspected of terrorist 
offences.37 From the perspective of ICCPR, article 7, it must be emphasized that no one may be 
deported to face torture or any form of inhuman, cruel or degrading treatment or punishment in another 
country, even when the exclusion clauses of the 1951 Convention on the Status of Refugees apply;38 

(b) With regard to a report by Australia following recommendations of the CTC, it appears 
that the latter had not taken into account the position of the Human Rights Committee39 in the 
interpretation of article 6 of the ICCPR, namely that a country that itself has abolished capital 
punishment violates the right to life if it deports a person to another country where he or she may face 
the death penalty;40 

(c) Some of the State reports indicate that the States in question have understood that the 
CTC suggested that naturalized persons should not be allowed to change their name41 or to enter into a 
"marriage of convenience".42 These are matters related to the human right to respect for privacy and 
family life; 

(d) When dealing with a report by Colombia, the CTC apparently identified persons 
providing medical treatment to terrorists as being covered by paragraph 1 (c) of resolution 1373 (2001) 
and called for the freezing of their assets.43 In the view of the Special Rapporteur, this represents too 
broad a reading of paragraph 1 (c). 

62. Finally, a review of State reports to the CTC reveals that in its consideration of earlier reports by 
the same States the CTC has shown little, if any, interest in the definition of terrorism at the national 
level. This presents a problematic "message", as it is well known that States frequently apply terrorism 
definitions that either do not meet the requirements of ICCPR article 15 (nullum crimen sine lege, nulla 
poena sine lege, non-retroactivity) or, even worse, are designed in bad faith to outlaw political 
opposition, religious entities, or minority, indigenous or autonomy movements that have never resorted 
to violence against persons. If the human-rights-conformity of national terrorism definitions is not 
reviewed, and the restriction 
of the use of the term to acts of a genuinely terrorist nature ensured, the CTC may end up being 
understood as encouraging the application of measures designed to implement resolution 1373 (2001) in 
respect of anything that under national law qualifies as "terrorism", however defined. 
 
Conclusion 



 

 

63. With the adoption of Security Council resolution 1624 (2005), it has become explicit that the 
Counter-Terrorism Committee has a mandate to review that counter-terrorism measures by Member 
States are compatible with human rights. Nevertheless, on the basis of his study on the 
reports submitted by States to the CTC, the Special Rapporteur remains concerned that the message that 
States receive from the consideration of their reports by the CTC has not always been sufficiently clear 
in respect of the duty to respect human rights while countering terrorism. In some instances, States may 
even have understood the CTC as promoting measures of counter-terrorism irrespective of their adverse 
consequences for human rights. The Special Rapporteur wishes to continue his dialogue with the CTC 
and the Counter-Terrorism Executive Directorate. In particular, joint identification and compilation of 
"best practices" in the field of effective and human rights compatible responses to terrorism is an area 
where the Special Rapporteur looks forward to continued and intensified cooperation. 

V. FURTHER ISSUES WITHIN THE SPECIAL 
RAPPORTEUR'S MANDATE 

 
Victims of terrorism and "root causes" of terrorism 

64. As a reflection on the full title of his mandate, the Special Rapporteur wishes to point out that 
the notion of the "promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering 
terrorism" does not merely refer to the risk of human rights violations as a side effect of concrete action 
in the fight against terrorism. The comprehensive remit of his mandate also includes issues such as 
sustainable strategies to prevent acts of terrorism, inter alia through addressing the "root causes" of 
terrorism - or, more appropriately, "conditions conducive to terrorism" - and calling for effective 
protection for the human rights of victims of terrorism and their families. 

65. As to any argument that a discussion on "root causes" of or even "conditions conducive" to 
terrorism would be counterproductive, or even amount to a justification of acts of terrorism, the Special 
Rapporteur takes the view that efforts to explain, inter alia on the basis of multidisciplinary scientific 
research, why some movements or individuals resort to terrorism, will not amount to legitimizing or 
justifying terrorism, provided that such undertakings are accompanied by a clear and uncompromised 
condemnation of all acts of terrorism. Acts of terrorism are never committed without the morally 
unjustifiable decision of a morally responsible individual to resort to lethal or otherwise grave violence 
against civilians, or to other acts of terrorism as properly defined. Hence, efforts to understand why 
some individuals resort to terrorism as a tactic do not represent the slightest degree of sympathy in 
respect of such immoral and inexcusable decisions by the individuals in question. 

66. As to victims of terrorism, the Special Rapporteur wishes to promote a human-rights-based 
approach to the issue and will return to the matter in his subsequent reports. In his view, victims of 
terrorism and their families have a human right to an effective remedy, and the corresponding State 
obligations include a duty to exclude any possibility of impunity for acts of terrorism. 
 
The issue whether non-State actors can violate human rights 

67. Various resolutions adopted by intergovernmental organizations in response to the threat of 
terrorism apply different approaches to the issue of whether the perpetrators of acts of terrorism may be 
described as "violating" human rights. Variation in the wording of such resolutions reflects different 
doctrinal and political positions on the question of whether only 
States may commit human rights violations, or whether such violations can also be attributed to non-
State actors. The point of departure of the Special Rapporteur in this discussion is the wording used in 
the Commission resolution that establishes his own mandate. According to the preambular part of 
resolution 2005/80, acts, methods and practices of terrorism in all its forms and manifestations are 
activities "aimed at the destruction of human rights". This can be contrasted, on the one hand, with 
another part of the preamble of the same resolution where the Commission deplores the occurrence of 
human rights "violations" - apparently by States -in the context of the fight against terrorism, and, on the 
other hand, with Commission resolution 2004/44 which clearly represents the position that also terrorist 
groups can violate human rights.44 

68. The Special Rapporteur is building his actions on the wording of the resolution establishing his 
mandate, hence condemning all acts of terrorism as being aimed at the destruction of human rights. He 
is mindful, however, of the fact that the general public may feel perplexed by the distinction between 
this language and a more straightforward reference to human rights violations. What the Special 
Rapporteur wishes to emphasize in this context is that the legally binding normative framework of 
human rights law is established in human rights treaties. Those treaties are clearly based on human 
beings as their beneficiaries and the States parties as bearers of corresponding obligations. Further, all 
the monitoring mechanisms under human rights treaties are geared towards making States accountable 
for human rights violations. In the exercise of the competencies of human rights treaty bodies, a finding 
of a human rights violation represents the end result of the application of the treaty in a concrete case or 
situation, and includes an attribution of State responsibility for a breach of its obligations. Under other, 
non-treaty-based procedures, such as the special procedures of the Commission, a finding of a human 
rights violation entails a pronouncement that a State has acted in breach of its obligations under 
international human rights law. 

69. No similar treaty-based or other monitoring mechanisms generally exist in respect of non-State 
actors. Hence, even assuming that the notion of human rights violations could meaningfully be applied 
in respect of non-State actors, there are for the time being no mechanisms through which the actors in 
question could be made accountable. To a certain limited extent, the development of international 
criminal law has come to serve as a substitute for the inability of treaty-based or other human rights 



 

 

mechanisms to address situations of non-enjoyment or outright destruction of human rights caused by 
non-State actors. For instance, in the Rome Statute of the International Criminal Court, many of the 
crimes for which an individual can be prosecuted and punished have a direct destructive effect on the 
enjoyment of human rights by the victims of those crimes. In some instances, the Rome Statute may be 
applicable in respect of specific acts of terrorism. In many other cases, acts of terrorism are defined as 
"international crimes" in the broader sense, meaning that international treaties require their States parties 
to criminalize the acts in question. 

70. The Special Rapporteur supports the view that every human being is entitled to the full respect 
of his or her human rights and fundamental freedoms, in respect of which not only States, but also other 
actors, must not act in a way that would render nugatory the rights in question. This is true, in particular, 
with respect to those rights and freedoms that belong to the category of fundamental standards of 
humanity,45 representing the traditions of humanitarian law and human rights law and applicable in 
respect of all actors in all circumstances, including during states of emergency or armed conflict. The 
fact that acts of terrorism are aimed at and result in the 
destruction of human rights calls for intensified work by the international community to promote 
awareness of the existence and contents of fundamental standards of humanity, and for the creation of 
mechanisms for their effective implementation, also in respect of non-State actors. 

71. The Special Rapporteur will closely follow the work of the Commission on the issue of 
fundamental standards of humanity and will, in due course, address the matter in his own reports. 

 
VI. CONCLUSIONS 

72. In chapter III of the report it was explained how the absence of a universal, comprehensive and 
precise definition of "terrorism" was problematic for the effective protection of human rights while 
countering terrorism. In its absence, it was essential to ensure that the term was used solely with 
reference to conduct of a genuinely terrorist nature. "Terrorist offences" should be confined to instances 
where the following three conditions cumulatively meet: (a) acts committed with the intention of 
causing death or serious bodily injury, or the taking of hostages; (b) for the purpose of provoking a state 
of terror, intimidating a population, or compelling a Government or international organization to do or 
abstain from doing any act; and (c) constituting offences within the scope of and as defined in the 
international conventions and protocols relating to terrorism. Similarly, any criminalization of conduct 
in support of terrorist offences should be restricted to conduct in support of offences having all these 
characteristics. In the prohibition of terrorist conduct, it is important for States to ensure that 
prescriptions to that effect are adequately accessible, formulated with precision, applicable to counter-
terrorism alone, non-discriminatory and non-retroactive. 

73. As elaborated in chapter IV above, the Counter-Terrorism Committee of the Security Council 
now has an explicit mandate to monitor the compliance with human rights of counter-terrorism 
measures taken by Member States. The Special Rapporteur remains concerned that States are not 
receiving a clear enough message from the Committee concerning their duty to respect human rights 
while countering terrorism. The Special Rapporteur wishes to continue his dialogue with the Committee 
and the Counter-Terrorism Executive Directorate including, 
in particular, the joint identification and compilation of "best practices" in the field of effective and 
human rights compatible responses to terrorism. 

74. As matters included within his broad mandate, the Special Rapporteur also intends to give 
further consideration to the position and human rights of victims of terrorism, the conditions conducive 
to terrorism, and the question of non-State actors and fundamental standards of humanity. 
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Rikoslain 34 a lukuun ehdotetut muutokset liittyvät yleissopimuksen 1 artiklan mukaiseen terro-

rismirikoksen määritelmään sekä 6 ja 7 artiklan ja 9 artiklan 1 kappaleen c kohdan mukaisiin 

kriminalisointivelvoitteisiin. Yleissopimus ei mahdollista varaumien tekemistä eikä sopimuksen jättämistä 

joiltakin osin soveltamatta. Näin ollen jonkin muutoksen tekemättä jättäminen tarkoittaisi sitä, että Suomi ei 

voi liittyä sopimukseen. 
 

Muutoksista ehkä tärkeimpänä voidaan pitää edellä kohdassa 2 tarkoitettua muutosta, jonka taustalla on 

yleissopimuksen 8 artikla. Sen mukaan teon katsominen yleissopimuksen 5-7 artiklassa tarkoitetuksi 

rikokseksi ei edellytä, että terrorismirikos tosiasiallisesti tehdään. Nyt poistet-tavaksi ehdotettava 

rangaistavuuden edellytys lisättiin pykälään aikanaan eduskuntakäsittelyssä rikosoikeudellisesta 

laillisuusperiaatteesta aiheutuvien, rikostunnusmerkistön tarkkarajaisuuteen liittyvien syiden vuoksi, kun 

Euroopan unionin neuvoston terrorismin torjumista koskevan puitepäätöksen edellyttämät lainmuutokset 

tehtiin. Tuolloin tilanne poikkesi nyt käsillä olevasta sikäli, että puitepäätös ei ottanut kantaa 

kriminalisoinnin toteuttamisen tapaan. Ei siis esimerkiksi kielletty edellyttämästä terrorismirikoksen tai sen 

rangaistavan yrityksen tekemistä. Kuten hallituksen esityksestä ilmenee, tällaista rangaistavuuden edellytystä 

ei ole terrorismin rahoittamista koskevassa rikoslain 34 a luvun 5 §:ssäkään, vaikka siinä on kysymys pitkälti 

samanlaisesta terroristisen toiminnan tukemisesta kuin 4 §:n mukaisessa toiminnassa. Lakivaliokunta ja 

perustuslakivaliokunta eivät kiinnittäneet huomiota kysymykseen, kun terrorismin rahoittamista koskevaa 

rangaistussäännöstä säädettiin ja kun se myöhemmin siirrettiin rikoslain 34 a lukuun. 
 

Terrorismin rahoittamista koskeva rangaistussäännös perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien 

kansainväliseen terrorismin rahoituksen vastaiseen yleissopimukseen, jonka 2 artiklan 3 kappaleen mukaan 

teon katsominen terrorismin rahoittamiseksi ei edellytä, että varat on tosiasiassa käytetty sellaiseen 

toimintaan. Tämä kappale on myös nimenomaisesti ollut nyt käsiteltävän yleissopimuksen 8 artiklan 

taustalla, mikä ilmenee mainitun artiklan selityksestä sopimuksen se-litysmuistiosta. Voidaan kiinnittää 

huomiota samanlaisiin näkökohtiin kuin terrorismin rahoittamista koskevan rangaistussäännöksen 

säätämisen yhteydessä (HE 43/2002 vp) muistaen toki se, että nyt kysymys ei siis kuitenkaan ole 

terrorismin rahoittamisesta vaan muusta 4 §:n mukaisesta terroristiryhmän toiminnan edistämisestä: 
 

Terrorismin rahoittaminen on sopimuksessa määritelty terroristiseksi katsottavien rikosten rahoittamiseksi - 

eikä esimerkiksi terroristiryhmän tai -järjestön rahoittamiseksi - mutta suoraa yhteyttä rahoitusteon ja tietyn 

rikoksen välillä ei edellytetä. Kansainväliset terrori-iskut, joiden 
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rahoitusta sopimus koskee, vaativat yleensä pitkäaikaista valmistelua ja varainkeruutta. Useinkaan ei ole 

mahdollista osoittaa, että tietty varainsiirto on edesauttanut tietyn terroriteon tekemistä. Terrorismin rahoitusta 

koskevat selvitykset osoittavat, että valtaosa terroristijärjestöille ohjautuvista varoista käytetään verkostojen 

ylläpitämiseen, koulutukseen ja muuhun valmiste-lunluonteiseen toimintaan. Terrori-iskuja välittömästi 

edeltäviä varainsiirtoja voi verrata jäävuoren huippuun. Jotta sopimuksella pystyttäisiin puuttumaan 

terroristisen toiminnan kannalta olennaisiin rahaliikkeisiin, on pidetty välttämättömänä kriminalisoida tietyssä 

tarkoituksessa tehty rahoittaminen riippumatta siitä, voidaanko sen osoittaa johtaneen tiettyyn terroristiseen ri-

kokseen. 
 
 
 

Terrorismin rahoittamista koskevan pykälän käytännön toimivuutta laillisuusperiaatteen kannalta ei ole 

testattu, koska sitä kuten ei muitakaan rikoslain 34 a luvun pykäliä ole sovellettu käytännössä. 
 

Mitä tulee rikoslain 34 a lukuun ehdotettuun uuteen 4 a §:ään (koulutuksen antaminen terroris-mirikoksen 

tekemistä varten), ehdotettu tunnusmerkistö perustuu yleissopimuksen 7 artiklan 1 kappaleeseen. 

Rangaistussäännöksessä tekomuoto on ehdotettu jätettäväksi osittain auki ("taikka muulla vastaavalla 

tavalla"), koska kaikkia koulutuksen antamistapoja ei ole mahdollista kirjoittaa ulos. Toisaalta ehdotettu 

pykälä on tekoesimerkkejä sisältävänä tarkempi kuin poistettavaksi ehdotettu 4 §:n 1 momentin 3 kohta, 

jonka mukaan rangaistavaa on se, että "toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa terroristiryhmälle 

koulutusta rikollista toimintaa varten". Edellä kerrotuista syistä myöskään tätä uutta rangaistusäännöstä ei 

koskisi rangaistavuuden edellytys "jos terroristiryhmän toiminnassa tehdään 1 §:ssä tarkoitettu rikos tai sen 

rangaistava yritys taikka 2 §:ssä tarkoitettu rikos". 
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Luonnokseen laiksi em. yleissopimuksen voimaan saattamisen ajankohdasta ei ole 
huomauttamista. 
 
Hallituksen esityksen luonnoksessa esitetään rikoslain 34 a lukuun muutoksia, joilla 
säädettäisiin rangaistavaksi julkinen yllytys terrorismirikokseen, värväys 
terrorismitoimintaan sekä terrorismikoulutuksen antaminen. Nämä muutosesitykset 
ovat perusteltuja ja tarpeellisia, sillä terrorismin torjunnan osalta on erityisen 
tärkeää, että viranomaisilla olisi jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
mahdollisuudet puuttua terrorismia valmisteleviin toimiin. 
 
Se, mille tasolle näiden rikosten osalta rangaistusmaksimi lainsäädännössä asetetaan, 
vaikuttaa siihen, kuinka tehokkaasti näitä esitettyjä terrorismi-rikoksia voidaan 
torjua. Koska hallituksen esityksessä on kyse yhteiskunnan kannalta vakavien 
terrorismiin liittyvien tekojen kriminalisoinneista, viranomaisille tulisi mahdollistaa 
myös riittävät keinot ennalta estää, paljastaa ja selvittää näitä rikoksia. 
 
Esitettyjen tekojen kriminalisointi olisi perusteltua säännellä siten, että niiden 
ennalta estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen voitaisiin käyttää televalvontaa 
(maksimi rang. 4 v.), teknistä kuuntelua ( 4 v.) sekä telekuuntelua (luettelo 
rikosnimikkeistä). 
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Helsingin käräjäoikeus lausuu yllä olevasta asiasta kunnioittavasti seuraavaa. 
 
 
 

Sovellettaessa sopimusta ja sen nojalla rikoslain 34 a lukuun tehtyjä muutoksia ja lisäyksiä on erityisesti otettava 
huomioon ilmaisu-, yhdistymis- ja uskonnonvapauden kunnioittaminen ja toimien suhteellisuus eli se, että toimien 
tulee olla oikeassa suhteessa terroristisen väkivallan estämiseen. 
 
 

Sopimuksen 5 artiklan 1-kohdan tarkoittama julkinen yllytys terrorismirikokseen ei sisälly lakiesitykseen sopimuksen 
edellyttämässä laajuudessa. Sopimus edellyttää viestin levittämistä yleisölle tai muuta yleiseen tietoisuuteen 
saattamista, jonka tarkoituksena on taivuttaa terrorismirikoksen tekemiseen ja joka aiheuttaa yhden tai useamman 
terrorismirikoksen vaaran, riippumatta siitä, sisältääkö viesti tällaisten rikosten nimenomaista suosittamista. 
 
Sopimus edellyttää terrorismirikoksen vaaran. Esitetyssä 34 a luvun 1 §:ssä edellytettään vakavan vahingon 
aiheuttamisvaaraa. Esitetyn lainkohdan tunusmerkistö on ankarampi kuin mitä sopimus edellyttää. 
 
19 artiklan säännökset rikoksentekijän luovuttamisesta tulevat kysymykseen muiden kuin EU-maiden (ja jatkossa 
myös muiden kuin Pohjoismaiden) välisissä luovutjiamisasioissa, koska terrorismirikokset ovat EU-luovuttamislain 3 
§:n 2) kohdan mukaan ns. Iistarikoksia. On tärkeää, että sopimuksessa on yksilöii-dyt säännökset luovuttamisasioista 
muiden Euroopan neuvoston jäsenmaiden kanssa. Tällöin on perusteltua, että sopimuksessa on säännökset myös 
luovuttamisesta kieltäytymiselle silloin, kun luovutusta pyytävä valtio ei pysty takaamaan luovutettavaksi vaaditun 
henkilön perusoikeuksien toteutumista. 
 
 

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007 
 
 

Riitta Kiiski 
käräjätuomari 
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Lakivaliokunnan asiantuntijakuuleminen koskien HE 81/2007 vp 
 
HALLITUKSEN ESITYS TERRORISMIN ENNALTAEHKÄISYÄ KOSKEVAN EUROOPAN NEUVOSTON 
YLEISSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ LAEIKSI SOPIMUKSEN LAINSÄÄ-DÄNNÄN ALAAN KUULUVIEN 
MÄÄRÄYKSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA JA RIKOSLAIN 34a LUVUN MUUTTAMISESTA s— 

 
 
Suojelupoliisi esittää pyydettynä lausuntonaan selaavaa: 

1. Yleistä 
 
Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
tarkoituksena on tukea sopimuspuolten toimia terrorismirikosten ennalta ehkäise-
miseksi. Tähän on pyritty ensisijaisesti säätämällä rangaistavaksi julkinen yllytys 
terrorismirikokseen, värväys terrorismiin ja koulutus terrorismiin. 
 
Suojelupoliisi pitää yleissopimuksen hyväksymistä tärkeänä oman toimialansa kannalta. 
Suojelupoliisilla ei ole huomautettavaa hallituksen esitykseen laiksi yleissopimuksen 
voimaan saattamisesta. Rikoslain 34a lukuun tehtävät muutokset ovat suojelupoliisin 
mielestä perusteltuja ja tarpeellisia. 
 
Suojelupoliisin esittää joitakin huomioita, jotka liittyvät esitettyihin rikoslain muutoksiin 
sekä näiden rikosten ennalta estämistä ja selvittämistä koskeviin toimivaltuuksiin. 

2. Rikoslain terrorismirikoksia koskevat muutokset 
 
Rikoslain terrorismirikoksia koskevan 34 a luvun 1 §:ssä mainittuihin rikoksiin lisätään 
1 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettu julkinen kehottaminen rikokseen. Hallituksen esityksessä 
julkinen kehottaminen rikokseen on lisätty 1 §:n 1 kohtaan. Rangaistusasteikko teoista 
on vankeutta vähintään neljä kuukautta tai enintään kolme vuotta. 

 
Rikoslain 34a luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen värvääminen tulee 

i ai lyaiDia varvoi, vaic\i\a   i y.ooa lai r\uiicnua i irwjoia iai acnaioci i i ai lyaiöLdvdd yuiyälä 
tai 2 §:ssä tarkoitettua rikosta ei tehtäisikään. 

 
 
 
 
 

Suojelupoliisi Ratakatu 12, PL 151, 00121 
Helsinki Puh. (09) 134471 

Suojelupoliisi 2 (3) 
 

Isjl 

Törkeän julkisrauhan rikkomisen ja ydinenergian käyttörikoksen lisätään hallituksen 
esityksessä 34a luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohtaan. Rangaistusasteikko teoista on 
vankeutta vähintään neljä kuukautta tai enintään kolme vuotta. Terroristisesta 
koulutuksesta tullaan säätämään siten, että rikoslain 34a lukuun lisätään uusi 4 a 
pykälä. Samalla poistetaan 4 §:n 3 kohta, joka koskee terroristiryhmän koulutusta. 
Rangaistusasteikko teosta on vankeutta vähintään neljä kuukautta tai enintään 
kahdeksan vuotta. 

 
3. Poliisilain ja pakkokeinolain tiedonhankintaa koskevista säännöksistä 

 
Suojelupoliisin ensisijaisen tehtävänä terrorismin torjunnassa on estää terroriteko 
ennen kuin sen täytäntöönpanotoimiin ryhdytään. 
 
Rikosten estämiseksi ja paljastamiseksi käytettävistä tiedonhankintakeinoista 
säädetään poliisilain (493/1995) 3 luvussa. Rikosten selvittämiseksi on mahdollista 
käyttää pakkokeinolain (450/1987) 5a luvussa säädettyjä tiedonhankintakeinoja. 
Tiedonhankintakeinojen käyttö on yleensä sidottu kyseisestä rikoksesta säädettyyn 
enimmäisrangaistuksen. Telekuuntelun ja peitetoiminnan käyttö on mahdollista 
vain laissa erikseen luetelluissa rikoksissa. 
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Terroristiseen tarkoitukseen liittyvien rikosten ennalta estämisessä ja 
selvittämisessä käytettäviä tärkeitä tiedonhankintakeinoja ovat tekninen kuuntelu, 
televalvonta ja telekuuntelu. Näiden käyttäminen on mahdollista muun muassa 
rikoslain 34a luvun 1 §:n 1 momentin 2-7 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetun 
terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen, terroristisessa tarkoituksessa 
tehtävän rikoksen valmistelun ja terroristiryhmän toiminnan edistämisen 
estämiseksi ja selvittämiseksi. 
 
Hallituksen esityksen mukaisesti säädettynä terroristisessa tarkoituksessa tehty 
julkinen kehottaminen rikokseen, törkeä julkisrauhan rikkominen ja ydinenergian 
käyttörikos, jäisivät edellä mainittujen poliisin rikosten estämiseksi ja 
selvittämiseksi säädettyjen tiedonhankintakeinojen käytön ulkopuolelle. Ainoastaan 
siinä tapauksessa, jos ne tehdään 4 §:ssä säädetyn terroristiryhmän toiminnan 
edistämiseksi, kyseisten toimivaltuuksien käyttäminen olisi mahdollista. 
 
Hallituksen esityksessä säädetään koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen 
tekemistä varten uudessa 4a §:ssä. Kyseessä olevan rikoksen estämiseksi tai 
selvittämiseksi ei voitaisi käyttää tällöin telekuuntelua, koska tämän toimivaltuuden 
käyttö on mahdollista vain laissa erikseen luetelluissa rikoksissa. Voimassa olevien 
säännösten mukaan poliisilla on mahdollisuus käyttää telekuuntelua 
terroristiryhmän toiminnan edistämiksi katsottavan koulutuksen estämiseksi tai 
selvittämiseksi. 

 
 
4. Suojelupoliisin esitykset 

Suojelupoliisi esittää, että terroristisessa tarkoituksessa tehty julkinen kehottaminen 
rikokseen, törkeä julkisrauhan rikkominen ja ydinenergian käyttörikos sijoitettaisiin 
34a  1§:n  1  momentin  1  kohdan  sijasta  momentin  2  kohtaan.  Tämä  olisi  linjassa  
myös 34a luvun aikaisempaan säätämiseen, jolloin rikoksen terroristinen tarkoitus 
korotti useimmissa tapauksissa enimmäisrangaistusta. Tämä olisi ennalta ehkäi-
sevän toiminnan kannalta tarpeellista, koska tällöin olisi mahdollista käyttää edellä 
mainittuja poliisilain ja pakkokeinolain mukaisia tiedonhankintakeinoja terrorismi-
rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. 
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Suojelupoliisi toteaa, että mikäli koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä 
varten säädetään hallituksen esityksen mukaisesti uudessa 4a §:ssä, ei poliisi- ja 
pakkokeinolain mukaista telekuuntelua voitaisi käyttää niin k^in aikaisemmin 
koulutuksen sisältyessä 4 §:n 1 momentin 3 kohtaan. Poliisin telekuuntelua koskeviin 
poliisi- ja pakkokeinolain säännöksiin tulisi siksi tehdä muutokset, jotka mahdollistavat 
telekuuntelun käytön nykyiseen tapaan kyseisen rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi. 
 
Terrorismiin värväystä koskeva 6 artikla edellyttää suojelupoliisin näkemyksen mukaan 
värväyksen kriminalisoimista lisäksi myös sellaisissa tapauksissa kun värväys ei liity 
terroristiryhmän toiminnan edistämiseen. Yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen 
mukaan "värväyksellä terrorismiin tarkoitetaan toisen henkilön taivuttamista tekemään 
tai osallistumaan terrorismirikoksen tekoon taikka liittymään yhteenliittymään tai 
ryhmään...".HE rikoslain 34a luvun 1 §:n 1 kohdan ja 4 §:n täydentämiseksi esitetyllä 
tavalla ottaisi huomioon värväyksen, joka tehdään vain terrorismiryhmän toiminnan 
edistämiseksi, ei yksittäisen henkilön taivuttamista tekemään terrorismirikos. 
 
 
 
 

Osastopäällikkö       Lasse Anttila 
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Kirjeenne 12.10.2007 
 
Asiantuntijan lausunto hallituksen esityksestä HE 81/2007 vp koskien muun ohella terroris-
miyleissopimuksen hyväksymistä 

 
 

Pyydettynä lausuntona esitän seuraavaa. 
 
Yleissopimuksen voimaansaattamislain osalta ei ole lausuttavaa. 
 
Rikoslain 34 a luvun 4 § käsittelee terroristiryhmän toiminnan edistämistä. 
Voimassaolevan säännöksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että 
avustettavan terroristiryhmän toiminnassa tapahtuu säännöksessä mainittu 
rikos. 
 
Ottaen huomioon saman luvun 5 §:n säännöksen terrorismin rahoittamisesta 
sekä nyt käsiteltävän yleissopimuksen ehdottoman 8 artiklan on 4 §:n 
järkevän sisäisen logiikan kannalta perusteltua, että edellä mainittu 
rangaistavuuden edellytys poistetaan koko säännöksestä. Terrorismin 
rahoittamisen rangaistussäännöstä ei ole eduskuntakäsittelyssä pidetty 
laillisuusperiaatteen kannalta ongelmallisena, joten miksi jopa läheisemmältä 
terrorismirikoksen edistämiseltä kuin rahoittamiselta vaadittaisiin tehdyn 
terrorismirikoksen lisäedellytys. 
 
Terrorismirikoksen tekemistä varten annettavan koulutuksen erottaminen 
omaksi pykäläksi on kannatettavaa esityksessä mainituilla perusteluilla. 

Valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koivisto 
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Professori Raimo Lahti 
25.10.2007 (tarkistettu 7.11.2007) 

 
 
 
 
 
 
Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
Asia: Hallituksen esitys (HE) 81/2007 vp terrorismin ennalta ehkäisyä koskevan Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta 

 
 

Yleistä 
 

Kuten HE:n johdannossa (s. 4/1) todetaan, voimaan saatettava Euroopan neuvoston yleissopimus on merkittävä 

pyrittäessä vahvistamaan terrorismin ennalta ehkäisyä. Sillä on määrä luoda edellytyksiä valmistelevaan 

toimintaan puuttumiselle, jolloin vastaavanlaisena YK:n piirissä laadittuna sopimuksena voidaan pitää etenkin 

vuonna 1999 tehtyä terrorismin rahoituksen vastaista yleissopimusta. Suomessa terrorismirikoksista säädetään 

rikoslain (RL) 34 a luvussa (17/2003); tämän luvun rangaistussäännöksistä 1-4 § perustuvat Euroopan unionin 

(EU) neuvoston puitepäätökseen terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002) ja 5 § terrorismin 

rahoituksen vastaiseen yleissopimukseen. Nyt voimaan saatettavaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen 

perustuvat osittaiset uuskriminalisoinnit toteutettaisiin muuttamalla RL 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja 

4 §:n 1 momenttia sekä lisäämällä lukuun uusi 4a §. 
 

Terrorismin torjunnan sekä ihmis-ja perusoikeuksien kunnioittamisen kesken on jännitteitä ja jopa ristiriitoja, 

kuten on yleisesti todettu mm. terrorismirikoksia ja terrorismin torjuntaan tähtäävää muuta lainsäädäntöä 

valmisteltaessa. Tarkasteltavaa Euroopan neuvoston yleissopimusta valmisteltaessa on tavanmukaista enemmän 

pyritty huolehtimaan näiden vastakkaisten intressien yhteensovittamisesta. Yleissopimusta ja HE:tä arvioitaessa 

on kuitenkin arvioitava, ovatko rikosoikeuden käyttöä rajoittavat periaatteet (ennen kaikkea rikosoikeudellisen 

laillisuusperiaatteen sisältämä täsmällisen ja tarkkarajaisen sääntelyn vaatimus) otettu asianmukaisesti 

huomioon. Vahvat terrorismin kansainvälisen |torjunnan (turvallisuuden) tehostamiseen liittyvät syyt puoltavat 

Suomen liitty-i 

mistä yleissopimukseen, mutta tällöinkin on kysyttävä, missä määrin yleissopimuksen voimaan saattamisessa 

on mahdollista ottaa huomioon Suomen kansalliselle oikeudelle tunnusomaisia kes- 
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keisiä piirteitä, kuten Suomen rikosoikeudessa perinteisesti pidättyvää suhtautumista valmistelu-tyyppisiin 

kriminalisointeihin. 
 

Kyseisen yleissopimuksen ydinartikloja ovat kriminalisointivelvoitteita koskevat 5-8 artikla, joten keskityn 

seuraavassa niihin. 
 
 
Terrorismirikosten pulmallinen määrittely 
 

Se, että RL 34 a luvun rangaistussäännösten taustana olevat kansainväliset velvoitteet ovat edellä todettuun 

tapaan erilaiset ja säännösten kirjoitustapa vastaavasti erilainen, vaikeuttaa käsityksen muodostamista siitä, mistä 

terrorismirikoksissa oikein on kysymys. RL 34 a luvun 1-4 §:n säännöksissä on kysymys terroristisessa 

tarkoituksessa tehdyistä muutoinkin rangaistavista rikoksista sekä niihin liittyvistä valmistelu-ja 

organisaatiorikoksista, kun taas terrorismin rahoittamista koskeva RL 34a:5 on yhtä tekotapaa lukuun ottamatta 

nimenomaan kytketty sellaisten yleissopimusten määrittelyjen kattamiin rikoksiin, joiden taustalla on 

kansainvälisen terrorismin torjuminen ja jotka on rangaistussäännöksessä lueteltu. Tämä tekee RL 34 a luvusta 

vaikeaselkoisen. Kiinnitin tähän vaikeaselkoisuuteen huomiota antaessani 13. ja 14.11.2002 eduskunnan 

perustuslaki-ja lakivaliokunnalle lausunnon RL 34 a luvun rikossäännöksiä koskevasta HE:stä 188/2002 vp. 
 

Nyt voimaan saatettavan yleissopimuksen liitteessä luetellut yleissopimukset ja lisäpöytäkirjat ovat samoja kuin 

terrorismin rahoittamisen vastaisessa yleissopimuksessa (paitsi että käsillä olevan yleissopimuksen liitteessä on 

lisäksi mainittu terrorismin rahoittamista koskeva). Kuitenkaan RL 34 a luvun säännöksiin HE:ssä ehdotetuissa 

tarkistuksissa ei ole noudatettu samaa lainkirjoitustapaa kuin RL 34a luvun 5 §:ssä. Tämä ratkaisu vaikeuttaa sen 

arviointia, tulevatko yleissopimukset velvoitteet asianmukaisesti täytetyiksi ehdotetuilla rikoslakimuutoksilla. 

Huomattakoon kuitenkin, että RL 34a luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohtaan ehdotetaan rikostyyppien lisäystä siinä 

tarkoituksessa, että tämän luvun ja säännöksen rikosluettelo vastaisi mahdollisimman täydellisesti 

yleissopimuksen liitteessä olevien yleissopimusten mukaisia rikoksia. 
 

Ehdotettavien rikoslakimuutosten yleistä arviointia ja yleissopimuksen 8 artiklan merkityksestä 
 

Kuten HE:n perusteluissa tuodaan esiin, Suomen rikosoikeudessa on perinteisesti oltu pidättyväisiä ulottamaan 

rangaistusvastuuta valmistelutyyppisiin tekoihin. Taustana tälle varovaisuudelle on ollut 

Suomen tyyppiselle, saksalaisperäiselle rikosoikeusajattelulle ominainen torjuvuus laajentaa rangaistusvastuuta 

rikosten esiasteisiin ja organisaatiorikoksiin. Perusteina on voitu tukeutua rikosoikeuden viimekätisyyden (ultima 

ratio) periaatteeseen, laillisuusperiaatteen edellyttämään täsmällisen ja tarkkarajaisen sääntelyn vaatimukseen 

sekä vääryys-ja syyllisyyskäsitteiden määrätynlaiseen tulkintaan (yksittäistekojen ja yksittäistekosyyllisyyden 

korostamiseen). Myös Suomessa toteutetussa rikoslain kokonaisuudistuksessa nämä painotukset säilyivät pääosin 

ennallaan, eikä esimerkiksi valmistelutyyppisten rikosten tai organisaatiorikosten kriminalisointiongelmiin 

juurikaan kiinnitetty huomiota. Common law'n oikeusjärjestelmän maissa rikosoikeus ajattelu on perinteisesti 

suuntautunut toisin, ja esimerkiksi conspiracy'n (salahankkeen) käsitteellä on niissä suuri merkitys (ks. esim. 

Euroopan neuvoston selvitystä Combating organised crime, Best practice surveys of the Council of Europe, 2004, 

luku 6: Provisions on membership of criminal organisations). 
 

Oma kantani ei ole voimaan saatettavan yleissopimuksen 8 artiklan sisältämään periaatteeseen, jonka mukaan 

yleissopimuksen 5-7 artiklassa tarkoitetun rikoksen rangaistavuuden edellytykseksi ei tule asettaa 

terrorismirikoksen tosiasiallisesta tapahtumista, ehdottoman kielteinen eikä se ollut RL 34 a lukua tai RL 17 

luvun 1 a §:ää (järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa osallistuminen; 142/2003) säädettäessäkään - toisin kuin 
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HE:n s, 10-11 selostetuissa eduskunnan perustuslaki-ja lakivaliokunnan kannanotoissa. RL 17:la:n säätämiseen 

johtanutta HE:tä 183/1999 vp eduskunnassa käsiteltäessä annoin 25.2.2000 perustuslakivaliokunnalle lausunnon, 

jossa totesin mm. seuraavaa: 

"Perustuslakikysymys ei mielestäni ole esimerkiksi se, voidaanko ehdotetunlainen rikollisjärjestön 
rikoksia edistävään toimintaan oszllistuminen rangaista, ilman että rikollisjärjestön tarkoituksen 
mukainen rikos tai rikoksia on tapahtunut. Haitallisuus-vaatimusta koskeva kriminalisomtiperiaate 
toteutuu, vaikka sellainen seurausedellytys ilmaistaan lievemmin (ks. esim. RL 17:1). Itse asiassa 
katson HE:n perusteluissa s. 7— 8 tarpeettoman voimakkaasti ja osin kyseenalaisella perusteella 
lausutun, että seuraus-edellytyksestä kokonaan luopuminen oiiai Suomen rikosoikeuden yleisten 
periaatteiden vastaista. Mielestäni ehdotettu kriminalisointi on omantyyppisensä organisaatiori-
kos. johon ei ilman muuta ole suoraan sovellettavissa rikosoikeudellisen osallisuus-opin 
aksessorisuusoppi (ts. osallisuusteon liitännäisyys rangaistavan pääteon tapahtumiseen)." En 
myöskään lausunnossani katsonut rikosoikeudellisen legaliteettiperiaat-teen mukaisen 
epätäsmällisyyskiellon vaativan sellaisen rikollisen seurauksen asettamista. 

 

HE:n s. 10-11 viitataan myös siihen, ettei eduskunta ole terrorismin rahoittamista koskevaa sääntelyä 

käsitellessään ole asettanut kuvatunlaista rikollisen seurauksen vaatimusta. Se, että rangaistavat teot kuvataan 

mahdollisimman täsmällisesti ja tarkkarajaisesi, on toki perus- ja ihmisoikeusnor-mein vahvistetun 

laillisuusperiaatteen mukainen vaatimus, mutta sellainen sääntely voi toteutua sanottua seurausvaatimusta 

asettamatta. 

Edellä olevan perusteella en asetu vastustamaan sanotun seurausvaatimuksen poistamista RL 34 a luvun 4 §:n 1 

momentista muidenkin tekotapojen kuin värväystä koskevan osalta. Euroopan komission taholta onkin esitetty 

kritiikkiä tämän rangaistavuutta rajoittavan kriteerin asettamisesta, kun on arvioitu RL 34 a luvun 1-4 §:n 

vastaavuutta EU:n asianomaisen puitepäätöksen kanssa (ks. J. Lindstedt, Terrorismipuitepäätös ja suomalaiset 

terrorismia koskevat rangaistussäännökset, teoksessa Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII, 2006, s. 231-250, 247). 
 

Olen vielä lakivaliokunnassa tapahtuneen kuulemisen jälkeen pyrkinyt selvittämään eurooppalaista oikeustilaa. 

Tarkasteltavaa Euroopan neuvoston yleissopimusta koskevissa kirjoituksissa, jotka olen löytänyt, ei navakakseni 

ole kritisoitu nimenomaan 8 artiklan asettamaa velvoitetta. Ks. esim. C. Tomuschat, Further Steps of the Council 

of Europe with a View to Combating Terrorism, Human Rights Law Review, vol. 26, no. 5-8, 2005, s. 287-306; 

U. Sieber, International Cooperation against Terrorist Use of the Internet, Revue Internationale de Droit Penal, 

vol. 77, no. 3-4, 2006, s. 395-449; J. Vestergaard, Det strafferetlige vaern mod terrorism, Tidsskrift for 

Kriminalret 4/2006, s. 246—260. Näistä Vestergaard tarkastelee sinänsä hyvin kriittisesti käsillä olevan 

yleissopimuksen ratifioinnista Tanskassa aiheutunutta rikoslakiuudistusta. Hänen pääkritiikkinsä kohdistuu 

sääntelystä seuraavaan epäselvyyteen, minkälaista konkretisointia vaaditaan tekijän tarkoitusperältä suhteessa 

valmistelun kohteena oleviin terroristisiin tekoihin. Laillisuusperiaatteen on myös katsottu edellyttävän, että 

valmi st eluteot kuvataan mahdollisimman tarkkarajaisesti ja täsmällisesti. 
 

Rikosoikeudellisissa osallisuusopeissa osallisuusteon ja päätekijän teon aksessorisuusvaatimuksen sisältö 

vaihtelee huomattavasti, ja suomalaisessa osallisuusopissa tämä vaatimus on perinteisesti Euroopan tiukimpia. 

Ks. esim. Kai Hamdorf, Beteiligungsmodelle im Strafrecht, 2002. Ruotsalaistutkija Petter Asp on kaksiosaisessa 

teoksessaan Frän tanke tili gärning I—II (2005, 2007) käsitellyt laajasti myös valmistelutyyppisten tekojen 

(förfältsdelikt, "esirikos") legitimointikysymystä. Aspin käsitteistössä epäitsenäisen esirikoksen tunnusmerkistö 

viittaa yhteen tai useampaan muuhun rikokseen, ja sellaisten rikossäännösten legitimoimiseksi olisi yleensä 

asetettava yksittäistapauksellinen vaaran arviointi (Frän tanke tili gäming I, s. 15j5). Ruotsin rikoskaaren (23:2) 

yleisessä valmisteluri-kossäännöksessä tämä vaatimus on ilmaistu siten, että jos vaara rikoksen täyttymisestä on 

vähäinen, vastuu sulkeutuu pois. 
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Aspin kuvaaman kaltainen vaaratunnusmerkistö on lievempi vaatimus kuin Suomen nykyisessä RL 34 a luvun 

4 §:ssä (ja RL 17.Ta:ssa) asetettu aksessorisuusvaatimus suhteessa päätekoon. Se, että valmistelun tyyppisessä 

teoissa asetetaan tiukka aksessorisuusvaatimus, rajoittaa myös poliisin 
 

puuttumista siihen. Se, että Suomen rikoslaissa ei ole Ruotsin rikoskaaren 23:2:n tyyppistä yleistä 

valmistelurikossäännöstä, on poliisin edustajien mukaan johtanut vaikeuksiin esimerkiksi surmaa-mis- tai 

ryöstörikosten torjunnassa (ks. M. Viitanen, Poliisin rikokset, 2007, s. 95): poliisi on voinut puuttua sellaisia 

rikoksia suunnittelevien toimintaan, vasta kun rikoksen rangaistava yritys on aloitettu. Kun tarkasteltavan 

yleissopimuksen 5 artiklan kansallisessa toimeenpanossa katsotaan riittävän, että RL 17 luvun 1 §:ssä on 

kriminalisoitu julkinen kehottaminen rikokseen, on huomattava, että sen rangaistavuutta on rajoitettu juuri 

tällaisella vaaratunnusmerkillä. 
 

Vastaavanlainen vaaratunnusmerkki on liitettävissä myös 6 ja 7 artiklan voimaan saattamiseksi tehtävien 

rikoslaki-muutosten yhteydessä, jos tätä pidetään kriminaalipoliittisen harkinnassa (rangaistavuuden 

rajoittamiseksi) tarpeellisena. Joka tapauksessa meillä olisi tarvetta yhtenäisesti arvioida valmistelutyyppisten 

kriminalisointien perusteltavuutta ja kriminalisointiperiaatteiden soveltamista niihin, kun sellaista 

rangaistussääntelyä enenevästi edellytetään rikosoikeuden kansainvälistyessä ja eurooppalaistuessa. Tällöin olisi 

aihetta arvioida myös Ruotsin rikoskaaren 23:2:n tyyppisen säännöksen säätämisen tarpeellisuutta. Näistä 

kehittämistarpeista voisi lakivaliokunnan mietintöön ottaa lausuman. 
 

Yksittäisiä huomioita yleissopimuksen 5-8 artiklasta ja niihin sisältyvien velvoitteiden voimaansaattamisesta 

rikoslakimuutoksin 
 
 
Yleissopimuksen 5 artikla (julkinen yllytys terroristnirikokseen) 
 

Tältä osin riittävänä rikoslakimuutoksena pidetään RL 17 luvun I §:n lisäämistä RL 34 a luvun 1 §:n 1 kohtaan. 

Nykyisessä RL 17:1 :ssä (julkinen kehottaminen rikokseen; 563/1998) on rangaistavuutta rajoittava 

vaaratunnusmerkki. Pulmana on ensinnäkin se. täyttyykö sopimusvelvoite asianmukaisesti, kun sovellettavaksi 

tulisi vain tämä "yleinen" rikos, kun otetaan huomioon, että yleissopimus sisältää mm. lainkäyttövaltaa ja 

kansainvälistä rikosoikeusyhteistyötä koskevia velvoitteita, jotka liittyvät nimenomaan julkiseen yllytyksen 

terroristnirikokseen. Toiseksi juuri tämän säännöksen soveltamisessa on sen suojeluintressin kanssa sovitettava 

yhteen sananvapaus ja punnittava näitä periaatteita keskenään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjaaman 

käytännön mukaisesti. 
Yleissopimuksen 6-7 artikla (värväys terrorismiin ja koulutus terrorismiin) 
 

Yleissopimuksen värväystä ja koulutusta koskevien määräysten toteutustapa rikoslakimuutoksin olisi jonkin 

verran erilainen, koska värväys sisällytettäisiin tekotavaksi terroristiryhmän toiminnan edistämistä koskevaan 

RL 34 a luvun 4 §:n 1 momenttiin siinä jo ollutta vastaavaa tekotapaa asiallisesti muuttamatta. Kun koulutus 

yleissopimuksen ilmeisesti edellyttämän mukaisesti ei tarkoitettu vain osaksi iznoristvyhmän toiminnan 

edistämistä, sitä koskeva tekotapa on kirjoitettu omaksi uudeksi RL 34 a luvun 4 a §:ksi. Yleissopimuksen 

asettamista kriminalisointivelvoitteista jää kysymään, eikö myös 6 artiklan mukainen värväys terrorismiin ole 

tarkoitettu liittymään muuhunkin kuin terrorismiryhmän toimintaan (ks. artiklan alkua). HE:n mukaan 

meneteltäessä värväyksen tekotapa on kyllä saatu tarkkarajaisemmaksi kuin laajempialaisessa 

valmistelukriminalisoinnissa. 

ULKOASIAINMINISTERIÖ Muistio Vastine 
Oikeudellinen osasto 7.11.2007 HE 81/2007 vp 
OIK-ll/Marja Lehto ^ ^ 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

TERRORISMIN ENNALTAEHKÄISEMISTÄ KOSKEVA EUROOPAN NEUVOSTON YLEISSOPIMUS 
(HE 81/2007 VP); VASTINEKUULEMINEN 9.11.2007 
 
1) Rangaistavuuden edellytys RL 34a luvun 4 §:ssä 
 
Hallituksen esityksessä esitetään rikoslain 34 a luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohdan muuttamista siten, että 
poistettaisiin artiklassa oleva rangaistavuuden lisäedellytys, jonka mukaan terroristiryhmän toiminnan 
edistäminen on rangaistavaa vain, jos terroristiryhmän toiminnassa tehdään luvun 1 §:ssä tarkoitettu rikos tai sen 
rangaistava yritys tai 2 §:ssä tarkoitettu rikos. Ehdotusta on perusteltu sillä, että kyseessä oleva lisäedellytys ei 
ole yhdistettävissä Euroopan neuvoston terrorismin ennaltaehkäisemistä koskevan yleissopimuksen 6 ja 7 
artiklojen kriminalisointivelvoitteisiin. Johdonmukaisuussyiden on katsottu lisäksi puoltavan sitä, että 
kysymyksessä oleva rangaistavuuden edellytys poistettaisiin 4 §.n 1 momentin kaikkien kohtien osalta. Näitä 
ehdotuksia on puollettu valiokunnalle annetuissa viranomaislausunnoissa samoin kuin professori Lahden 
lausunnossa. 
 
Valiokunnan kuulemista asiantuntijoista professori Scheinin ja asianajaja Helenius ovat puoltaneet 
rangaistavuuden lisäedellytyksen säilyttämistä nykyisellään terroristiryhmän toiminnan edistämistä koskevien 
rikosten osalta ja pitäneet toivottavana, että sitä laajennettaisiin koskemaan myös yleissopimuksen nojalla 
rikoslakiin lisättäviä uusia rikoksia. Mikäli rikoslain 34 a luvun 4 §.n soveltamisalaa pidetään nykyisellään liian 
suppeana yleissopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi, Scheininin mukaan toinen mahdollisuus olisi 
yleissopimuksen 6 artiklan sisällön erottaminen omaan rangaistussäännökseensä, mikä mahdollistaisi 
rangaistavuuden lisäedellytyksen säilyttämisen 4 §:ssä. 
 
Hallituksen esityksessä terrorismiin värväys ja koulutuksen antaminen terrorismiin on rinnastettu rikoslain 34 
a luvun 5 §:n tarkoittamaan terrorismin rahoitukseen. Terrorismin rahoittamisesta rankaiseminen ei edellytä 
terrorismi rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemistä, eikä tätä rangaistussäännöstä ole pidetty 
laillisuusperiaatteen kannalta ongelmallisena. Yhtäältä rahoitusteon ja toisaalta värväyksen ja koulutuksen 
kesken on vaikea nähdä käytännön eroa laillisuusperiaatteen kannalta. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, 
voidaan jopa ajatella, että varojen antamisella tai keräämisellä on etäisempi yhteys terrorismirikokseen kuin 
koulutuksen antamisella tai värväämisellä. Myös sopimusneuvotteluissa nämä uudet rikokset rinnastettiin 
terrorismin rahoittamiseen. On merkillepantavaa, että Scheinin sivuuttaa tämän näkökohdan lausunnossaan 
eikä käsittele millään tavalla ehdotettujen säännösten suhdetta 5 §:ssä tarkoitettuun terrorismin 
rahoittamiseen. 
 
Yleissopimuksen 8 artiklassa vahvistetaan, että teon katsominen 5 - 7 artiklassa tarkoitetuksi rikokseksi ei 
edellytä, että terrorismirikos tosiasiallisesti tehdään. Vastaava määräys sisältyy myös terrorismin rahoituksen 
vastaisen yleissopimuksen 2 artiklaan. Terrorismin rahoittaminen on tämän mukaisesti määritelty rangaistavaksi 
5 §:ssä ja sen esitöissä riippumatta siitä, onko rahoitusteolla yhteys johonkin terrorismirikokseen. Tämä 
"terrorisrnirikoksen täyttymisen merkityksettömyyttä" koskeva määräys selventää kaikkien mainittujen rikosten 
asemaa paitsi valmistelunluonteisina tekoina myös itsenäisinä rikoksina. Voitaisiin tuskin katsoa, että Suomi 
olisi pannut yleissopimuksen kriminalisointivelvoitteet täysimittaisesti toimeen, jos edellä käsiteltyä 
rangaistavuuden lisäedellytystä sovellettaisiin myös yleissopimuksen tarkoittamiin rikoksiin. 
 
Sen sijaan on ajateltavissa, että 6 artiklan tarkoittama terrorismiin värväys sijoitettaisiin erilliseen 
rangaistussäännökseen, jolloin rangaistavuuden edellytys säilyisi ennallaan 4 §:n 1 momentissa. Haittapuolena 
tällaisessa ratkaisussa olisi, että myös 34 a luvun erilaisiin kansainvälisiin velvoitteisiin perustuva kaksijakoisuus 
ja siitä aiheutuva vaikeaselkoisuus säilyisi ennallaan. Lisäksi on vaikea kriminaalipoliittisin syin perustella sitä, 
että esimerkiksi terroristiryhmän varustamista ampumatarvikkeilla ja räjähteillä (4 §:n 1 momentin 2 kohta) 
kohdellaan toisin kuin terrorismiin värväystä, koulutuksen antamista terrorismirikoksen tekemistä varten ja 
terrorismin rahoittamista. 
 
Mikäli tästä huolimatta kuitenkin päädytään yleissopimuksen 6 artiklan tarkoittaman terrorismiin värväyksen 
sijoittamiseen erilliseen rangaistussäännökseen, kyseinen säännös voitaisiin yleissopimuksen velvoitteet 
huomioonottaen muotoilla seuraavasti: 

 
4 a § Värväys terrorismirikoksen tekemiseen 

 
Joka edistääkseen 1 tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa taikka tietoisena siitä, että hänen 
toimintansa edistää sitä, perustaa tai tai organisoi terroristiryhmän taikka värvää tai yrittää värvätä 
väkeä terroristiryhmään tai muuten tekemään mainituissa pykälissä tarkoitettu terrorismirikos, on 
tuomittava, jollei teko ole 1 tai 2 §:n mukaan rangaistava taikka siitä säädetä muualla laissa yhtä 
ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen vankeuteen 
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi. 

 



 

 

Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten tulisi tämän seurauksena sijoittaa uudeksi 4 b §:ksi, 
4 §:n 1 momentin 1 kohta poistaa, ja momentin muiden kohtien numerointia muuttaa vastaavasti. 
 
2) Pakkokeinojen käyttäminen 
 
Sisäasianministeriön ja Suojelupoliisin lausunnoissa on kiinnitetty aiheellisesti huomiota poliisilain (493/1995) 
ja pakkokeinolain (450/1987) tiedonhankintaa koskeviin säännöksiin. Rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi 
säädettyjen tiedonhankintakeinojen tulisi luonnollisesti olla käytettävissä myös rikoslakiin nyt lisättäväksi 
esitettyjen rikosten osalta. Tämä tavoite voidaan turvata Suojelupoliisin lausunnossa esitetyllä tavalla 
seuraavasti: 
 
-julkinen kehottaminen rikokseen sijoitetaan 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohtaan; 
- maininta koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten lisätään pakkokeinolain 5 a luvun 2 
§:n 1 momentin luetteloon; 
- myös värväys terrorismirikoksen tekemiseen, jos tällainen erillinen rangaistussäännös päätetään ottaa 
lakiin, tulee mainita pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n 1 momentin luettelossa. 
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HE 81/2007 vp (terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus) 
 
 
 

Rikoslain 34 a luvun muutosehdotuksen pykäläkohtainen tarkastelu valmistavaa keskustelua varten: 
 
1 §. Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset 
 
HE:ssä ehdotetaan, että pykälän 1 momentin 1 kohtaan, jossa säädetään terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä 
rikoksista, lisättäisiin rikoslain 17 luvun 1 §:ssä tarkoitettu julkinen kehottaminen rikokseen, 24 luvun 4 §:ssä 
tarkoitettu törkeä julkisrauhan rikkominen ja 44 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ydinenergian käyttörikos. Seuraavassa 
tarkastellaan ehdotusta rangaistussäännöskohtaisesti. 
 
Muistion liitteeksi on kopioitu RL 17:1, 24:4 ja 44:10. 
 
Julkinen kehottaminen rikokseen 
 
Muutoksen perustelut löytyvät HE:n s. 13-14. Muutos liittyy yleissopimuksen 5 artiklaan, joka edellyttää, että 
kukin sopimuspuoli säätää rangaistavaksi julkisen yllytyksen terrorismirikokseen, ja erityisesti yleissopimuksen 9 
artiklan 1 kappaleen c kohtaan, jonka mukaan sopimuspuolen on säädettävä rangaistavaksi myötävaikuttaminen 
yhteisen päämäärän puolesta toimivan henkilöryhmän tekemään yhteen tai useampaan yleissopimuksen 5 - 7 
artiklassa tarkoitettuun rikokseen. 
 
Pelkästään yleissopimuksen 5 artiklan johdosta ei rikoslakia tarvitsisi muuttaa, koska julkinen kehottaminen 
rikokseen on jo säädetty rangaistavaksi RL 17:1 :ssä. Jotta yleissopimuksen 9 artiklan 1 kappaleen c kohta tulee 
asianmukaisesti voimaansaatetuksi, tulee lakia kuitenkin HE:ssä esitetyn mukaisesti muuttaa siten, että RL 34 a 
luvun 4 §:ssä säädetty terroristiryhmän toiminnan edistämisen tunnusmerkistö laajenee koskemaan myös julkista 
kehottamista rikokseen. Koska 4 § sisältää viittauksen 1 §:n rikosluetteloon, julkinen kehottaminen rikokseen on 
lisättävä 1 §:n luetteloon. 
 
Törkeä julkis ra uh an rikko m in en 
 
Perustelut löytyvät HE:n s. 11/11 ja 12/1. Jotta yleissopimuksen 6 artikla (värväys terrorismiin) ja 7 artikla 
(koulutus terrorismiin) tulisivat asianmukaisesti voimaansaatetuiksi niiltä osin kuin kysymys on törkeästä 
julkisrauhan rikkomisesta, tämä rikos on lisättävä 1 §:n luetteloon. 
 
On kuitenkin syytä huomata, että yleissopimus edellyttää (HE s. 1 l/II) vain sitä, että kansainvälistä suojelua 
nauttivia henkilöitä vastaan tehty törkeä julkisrauhan rikkominen lisätään terrorismirikos-ten luetteloon. HE:ssä 
ei ole perusteltu sitä, miksi rikoslain muutosehdotus on tältä osin laajempi kuin yleissopimuksen 
voimaansaattaminen välttämättä edellyttää. 

 
 
 
 
OIKEUS AANEEN - LUOTTAMUS LAKIIN. SATA VUOTTA SUOMALAISTA KANSANVALTAA. 

Din röst - din lag. Hundra är av finländsktfolkvälde. 
Edellä esitetyn johdosta näyttää perustellulta, että 34 a luvun 1 §:ään otettua viittausta 24 luvun 4 §:ään 
supistetaan koskemaan vain vm. pykälän 2 kohtaa eli kvalifiointiperustetta, jonka mukaan "rikoksen kohteena 
on eduskunnan, tasavallan presidentin tai valtioneuvoston taikka vieraan valtion tai hallitusten välisen järjestön 
valtuuskunnan tai edustuston käytössä oleva rakennus tai huoneisto". 
 
OM:n asiantuntija on asiaa tiedusteltuani pitänyt tällaisen rajauksen tekemistä mahdollisena. 
 
Ydinenergian käyttörikos 
 
Perustelut löytyvät HE:n s. 11 /II ja 12/1 ja ovat vastaavat kuin törkeän julkisrauhan rikkomisen osalta. Tähän ei 
näytä liittyvän ongelmia. 
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Rangaistusmaksimi 
 
Yleissopimus ei aseta yksityiskohtaisia vaatimuksia em. rikoksista säädettäville rangaistuksille. 
 
HE:ssä on s. 24-25 sinänsä asianmukaiselta vaikuttavin perustein ehdotettu, että kaikki kolme em. rikostyyppiä 
sisällytetään 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohtaan, jolloin niiden rangaistusmaksimi olisi 3 vuotta vankeutta. 
Perusteluissa ei kuitenkaan ole kiinnitetty huomiota siihen, mitä vaikutusta enimmäisrangaistuksella on 
pakkokeinojen käyttöedellytyksiin. 
 
Suojelupoliisi on esittänyt, että terroristisessa tarkoituksessa tehty julkinen kehottaminen rikokseen, törkeä 
julkisrauhan rikkominen ja ydinenergian käyttörikos sijoitettaisiin 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan sijasta 
saman momentin 2 kohtaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että näiden rikosten enimmäisrangaistus olisi 
HE:ssä ehdotetun 3 vuoden sijasta 4 vuotta vankeutta. Tämä puolestaan mahdollistaisi sen, että näiden rikosten 
tutkinnassa voitaisiin käyttää teknistä kuuntelua ja televalvontaa. Myös SM on kiinnittänyt asiaan huomiota. 
 
UM on vastineessaan puoltanut muutosehdotusta vain siltä osin kuin se koskee julkista kehottamista rikokseen. 
Puollon rajausta ei ole vastineessa perusteltu. UM:n ja OM:n virkamiehiltä olen saanut tiedon, että rajaus 
perustuu siihen, että pakkokeinojen käytön turvaaminen liittyy erityisesti internet-tms. toimintaan ja ko. 
kolmesta rikoksesta siten juuri tähän julkiseen kehottamiseen. 
 
Edellä esitetyn perusteella vaikuttaa aiheelliselta UM:n vastineessa esitetyin tavoin korottaa terroristisessa 
tarkoituksessa tehdyn julkisen kehottamisen rikokseen rangaistusmaksimi 3 vuodesta 4 vuoteen (eli käytännössä 
siirtää maininta ko. rikoksesta 1 §:n 1 momentin 1 kohdasta 2 kohtaan). 
 
Valiokunta voi tietysti harkita sitäkin, tulisiko myös törkeä julkisrauhan rikkominen ja/tai ydinenergian 
käyttörikos siirtää 1 kohdasta 2 kohtaan. 
 
4 §. Terroristiryhmän toiminnan edistäminen 
 
Pykälästä on poistettu 3 kohta, joka koskee koulutuksen antamista terrorismirikoksen tekemistä varten. Tämä 
johtuu siitä, että kyseinen rikostunnusmerkistö on hiukan muutettuna erotettu uudeksi 4 a §:ksi. 
 
Olennaisempi muutos on se, että pykälästä on poistettu edellytys, jonka mukaan siinä kuvattu teko on 
rangaistava vain, jos terroristiryhmän toiminnassa tehdään 1 §:ssä tarkoitettu rikos tai sen rangaistava yritys 
taikka 2 §:ssä tarkoitettu rikos. Tämän edellytyksen poistamisesta vallitsi 9.11. käydyssä valmistavassa 
keskustelussa ymmärtääkseni yksimielisyys. Edellytyksen poistamista voitaneen mietinnössä perustella 
seuraavaan tapaan: yleissopimuksen 8 artiklan mukaan teon katsominen yleissopimuksen 5-7 artiklassa tarkoi-
tetuksi rikokseksi ei edellytä, että terrorismirikos tosiasiallisesti tehdään. Siksi kyseinen edellytys on poistettava 
ainakin siltä osin kuin kyse on yleissopimuksen 6 artiklassa tarkoitetusta värväyksestä terrorismiin (= 4 §:n 1 
kohta) ja yleissopimuksen 7 artiklassa tarkoitetusta koulutuksesta terrorismiin (= 4 a §). 

 
ei ole kriminaalipoliittisia perusteita asettaa rangaistavuuden edellytysten osalta eri asemaan yhtäältä 
värväystä ja koulutusta terrorismiin ja toisaalta esimerkiksi terroristiryhmän varustamista räjähteillä, 
aseilla, ampumatarvikkeilla jne. (= 4 §:n 2 kohta). 
 
rikostunnusmerkistö on valiokunnan mielestä ilman tällaista liitännäisyysvaatimustakin riittävän 
täsmällinen ja tarkkarajainen. Rikoslain 34 a luvun säätämistä koskevassa PeV:n lausunnossa (PeVL 
48/2002 vp) liitännäisyysedellytyksen lisäämistä tosin puollettiin, mutta sitä ei pidetty 
säätämisjärjestyskysymyksenä. Terrorismin rahoittamista koskevan rangaistussäännöksen osalta 
liitännäisyysedellytyksen puuttumiseen ei kiinnitetty lainkaan huomiota. 

 
Suojelupoliisin ja prof. Lahden lausunnossa on kiinnitetty huomiota siihen, että lain muuttaminen HE:ssä 
ehdotetuin tavoin ei johtaisi yleissopimuksen 6 artiklan asianmukaiseen voimaansaattamiseen, koska 6 artiklan 
mukaan värväys terrorismiin tarkoittaa paitsi terroristiryhmiin liittyviä tekoja myös toisen (yksittäisenkin) 
henkilön taivuttamista tekemään terrorismirikos. HE:tä laadittaessa on ilmeisesti ajateltu (ks. s. 10/11), että 
yksittäisen henkilön taivuttaminen tekemään terrorismirikos tulisi rangaistavaksi yllytyksenä. Yllytyksen 
rangaistavuus edellyttää kuitenkin sitä, että pääteko tai sen rangaistava yritys tehdään. Tämä ei ole 
sopusoinnussa yleissopimuksen 8 artiklan kanssa. 
 
Edellä esitetyn vuoksi näyttää tarpeelliselta, eitä värväys terrorismiin erotetaan UM:n vastineessa toissijaisesti 
esitetyn ratkaisumallin mukaisesti omaksi rangaistussäännöksekseen seuraavasti: 

 
4 a § Värväys terrorismirikoksen tekemiseen 

 
Joka edistääkseen 1 tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa taikka tietoisena siitä, että hänen 
toimintansa edistää sitä, perustaa tai organisoi terroristiryhmän taikka värvää tai yrittää värvätä väkeä 
terroristiryhmään tai muuten tekemään mainituissa pykälissä tarkoitettu terrorismirikos, on tuomittava, 
jollei teko ole 1 tai 2 §:n mukaan rangaistava taikka siitä säädetä muualla laissa yhtä ankaraa tai 
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ankarampaa rangaistusta, värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen vankeuteen vähintään neljäksi 
kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi. 

 
UM:n ja OM:n virkamiehet ovat puoltaneet tässä ehdotettua muutosta. 
 
Edellä ehdotetusta "erottamisesta" huolimatta liitännäisyysvaatimus terrorismirikoksen tekemiseen HE:n 
perusratkaisun mukaisesti poistettaneen myös 4 §:ään jäävistä teoista. Edellä esitetyn seurauksena: 
- 34 a luvun 4 §:n 1 momentista on poistettava värväystä koskeva 1 kohta ja muutettava muiden kohtien 
numerointia 

- koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten siirretään 34 a luvun 4 b §:ksi 4 a §. 

Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten 

Pykälällä saatetaan voimaan yleissopimuksen 7 artikla. Yhteys varsinaisen terrorismirikoksen tekemiseen 
poistuu vastaavasti kuin edellä 4 §:ssä. Tämä johtuu yleissopimuksen 8 artiklasta. 
 
Edellä esitetyin tavoin tämä pykälä on siirrettävä 4 b §:ksi. Sisällöllisiä muutoksia ei tarvittane. 
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Poliisilaki ja pakkokeinolaki 
 
Telekuuntelun edellytyksiä koskeviin poliisilain 31 d §:ään ja pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n 1 momentin 11 
kohtaan tulee lisätä 34 a luvun 4 a §:ssä tarkoitettu värväys terrorismirikoksen tekemiseen ja saman luvun 4 b 
§:ssä tarkoitettu koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten. 
 
Kyseessä on lähinnä tekninen seurannaismuutos, joka johtuu siitä, että kyseiset rikostunnusmerkistöt on 
(sisällöltään tarkistettuina) siirretty 4 §:stä itsenäisiksi pykäliksi. 
 
Muuta 
 
Prof. Lahti on tarkistetussa lausunnossaan todennut seuraavaa: 
 
"Se, että valmistelun tyyppisessä teoissa asetetaan tiukka aksessorisuusvaatimus, rajoittaa myös poliisin 
puuttumista siihen. Se, että Suomen rikoslaissa ei ole Ruotsin rikoskaaren 23:2:n tyyppistä yleistä 
valmistelurikossäännöstä, on poliisin edustajien mukaan johtanut vaikeuksiin esimerkiksi surmaamis- tai 
ryöstörikosten torjunnassa (ks. M. Viitanen, Poliisin rikokset, 2007, s. 95): poliisi on voinut puuttua sellaisia 
rikoksia suunnittelevien toimintaan, vasta kun rikoksen rangaistava yritys on aloitettu. Kun tarkasteltavan 
yleissopimuksen 5 artiklan kansallisessa toimeenpanossa katsotaan riittävän, että RL 17 luvun 1 §:ssä on 
kriminalisoitu julkinen kehottaminen rikokseen, on huomattava, että sen rangaistavuutta on rajoitettu juuri 
tällaisella vaararunnusmerkillä. 
 
Vastaavanlainen vaaratunnusmerkki on liitettävissä myös 6 ja 7 artiklan voimaan saattamiseksi tehtävien 
rikoslakimuutosten yhteydessä, jos tätä pidetään kriminaalipoliittisen harkinnassa (rangaistavuuden 
rajoittamiseksi) tarpeellisena. Joka tapauksessa meillä olisi tarvetta yhtenäisesti arvioida valmistelutyyppisten 
kriminalisointien perusteltavuutta ja kriminalisointiperiaatteiden soveltamista niihin, kun sellaista 
rangaistussäänteiyä enenevästi edellytetään rikosoikeuden kansainvälistyessä ia eurooppalaistuessa. Tällöin 
olisi aihetta arvioida myös Ruotsin rikoskaaren 23:2:n tyyppisen säännöksen säätämisen tarpeellisuutta. Näistä 
kehittämistarpeista voisi lakivaliokunnan mietintöön ottaa lausuman." (Allev. tässä) 
 
On syytä todeta, että asia on surmaamisrikosten osalta juuri tällä hetkellä erittäin ajankohtainen ja se on jo 
synnyttänyt julkista keskustelua (ks. HBL 8.11.2007 s. 19: "Fritt fram förbereda mord i Finland"). Esitän 
valiokunnan harkittavaksi, onko prof. Lahden ehdottaman lausuman ottaminen mietintöön tarpeellista. 
RIKOSLAKI 17 LUKU 1 §. (V: 1.1.1999 M, A: 24.7.1998, SK: 563/1998) Julkinen kehottaminen rikokseen. Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai 
julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, 
että kehotus tai houkuttelu 

1) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai 

2) muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta, 

on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Jos kehottaminen tai houkutteleminen aiheuttaa sen, että rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, sovelletaan mitä 5 luvussa säädetään 
osallisuudesta rikokseen. 
 
 

RIKOSLAKI 24 LUKU 3 §. (V: 1.9.2005 M, A: 15.7.2005, SK: 585/2005) Julkisrauhan rikkominen. Joka oikeudettomasti 

1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen virastoon, liikehuoneistoon, toimistoon, tuotantolaitokseen, kokoustilaan taikka muuhun 
vastaavaan huoneistoon tai rakennukseen tai sellaisen rakennuksen aidatulle piha-alueelle taikka kasarmialueelle tai muulle puolustusvoimien 
tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalle alueelle, jolla liikkuminen on asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty, taikka 

2) kätkeytyy tai jää 1 kohdassa tarkoitettuun paikkaan, 

on tuomittava julkisrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Julkisrauhan 

rikkomisena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta. 
 
 
RIKOSLAKI 24 LUKU 4 §. (V: 1.10.2000 M, A: 9.6.2000, SK: 531/2000) Törkeä julkisrauhan rikkominen. Jos julkisrauhan rikkomisessa 

1) rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten aseella tai muulla henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla 
välineellä taikka tekijän tai osallisen ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittaa omaisuutta taikka 

2) rikoksen kohteena on eduskunnan, tasavallan presidentin tai valtioneuvoston taikka vieraan valtion tai hallitusten välisen järjestön 
valtuuskunnan tai edustuston käytössä oleva rakennus tai huoneisto 

ja julkisrauhan rikkominen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä julkisrauhan rikkomisesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
 
 

RIKOSLAKI 44 LUKU 10 §. (V: 1.9.2002 M, A: 24.5.2002, SK: 400/2002) Ydinenergian käyttörikos. Joka ydinenergialain taikka sen nojalla annetun säännöksen 
tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta 

1) ilman lupaa käyttää ydinenergiaa tai jättää noudattamatta ydinenergian käyttöön myönnetyn luvan ehtoja, 

2) jättää noudattamatta ydinenergian käytön turvallisuutta, ydinjätehuoltoon liittyvää huolehtimisvelvollisuutta, turva- ja valmtusjärjes-telyjä taikka sellaisia 
pelastuspalvelujärjestelyjä, jotka eivät kuulu viranomaisille, koskevia säännöksiä tai yleisiä tai yksittäistapausta koskevia määräyksiä, 

3) jättää jätehuoltovelvollisena täyttämättä ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisvelvollisuutensa tai ryhtyy käyttämään ydinlaitosta ennen kuin 
asianomainen viranomainen on todennut mainitun velvollisuuden täytetyksi taikka jättää ilmoittamatta ilmoitusvelvollisuuden alaisesta toiminnasta, 

4) ryhtyy käyttämään ydinlaitosta tai, aloittamatta ydinlaitoksen rakentamista, ryhtyy muutoin käyttämään ydinenergiaa ennen kuin asianomainen viranomainen on 
todennut, milloin toiminta sitä edellyttää, turvallisuusvaatimukset täytetyiksi, turva- ja vaimiusjärjeste-lyt riittäviksi, ydinaseiden leviämisen estämiseksi 
tarpeellisen valvonnan asianmukaisesti järjestetyksi ja vahingonkorvausvastuun toiminnan yhteydessä sattuvan ydinvahingon varalta järjestetyksi siitä säädetyttä 
tavalla, 

5) muusta kuin turvallisuuden varmistamiseksi pakottavasta syystä estaa tai haittaa ydinenergian käytön valvontaa varten asennetun laitteen toimintaa taikka 

6) laiminlyö velvollisuutensa antaa vahvistettujen kaavojen mukaiset raportit tat muut tarvittavat tiedot ja ilmoitukset taikka jättää pitämättä vahvistettujen 
kaavojen mukaista materiaali- tai käyttökirjanpitoa, 
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on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, ydinenergian käyttörikoksesta sakkoon tai vankeuteen 
--. --JaiJC; 

Yäinenergsan käyttörikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö ydinvastuukin (484/1972) mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden 
tai taloudellisen takuun asettamisen. 
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LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2007 vp 
 
Hallituksen esitys terrorismin ennaltaehkäisyä 
koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun 
muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

ft Eduskunta on 25 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi 

hallituksen esityksen terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen 

hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta (HE 81/2007 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Z -  Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- yksikön päällikkö, lähetystöneuvos Marja Lehto, ulkoasiainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö 

- poliisitarkastaja Arto Hankilanoja, sisäasiainministeriö 

- käräjätuomari Riitta Kiiski, Helsingin käräjäoikeus 

- terrorismin torjunnan päällikkö, osastopäällikkö Lasse Anttila, suojelupoliisi 

- asianajaja Mikko Helenius, Suomen Asianajajaliitto 

- professori Raimo Lahti 
 
 
Versio 
ö.I 

- professori Martin Scheinin. 
 

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- Valtakunnansyyttäjänvirasto. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
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Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Varsovassa 16 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn 

terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen sekä lait sopimuksen 

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun 

muuttamisesta. 

Sopimuksella on tarkoitus on tukea sopimuspuolien pyrkimyksiä ehkäistä terrorismia. 

Tähän pyritään ensisijaisesti määräämällä rangaistaviksi tiettyjä valmistelevia tekoja, jotka voivat 

johtaa terrorismirikoksiin. Sopimuksessa kriminalisoidaan kolme uutta tekomuotoa: julkinen 

yllytys terrorismirikokseen, värväys terrorismiin ja koulutus terrorismiin. Sopimuksessa määrätään 

myös tällaisista rikoksista epäiltyjen syyttämisestä ja luovuttamisesta sekä oikeusavusta samoin 

kuin muista toimista terrorismin ehkäisemiseksi. 

Sopimus tulee Suomen osalta voimaan kolme kuukautta sen jälkeen, kun Suomi on 

ratifioinut tai hyväksynyt sopimuksen. Laki yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta ja laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta ovat tarkoitetut 

tulemaan voimaan samanaikaisesti, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 
 

Yleistä 

Hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen tarkoituksena on tukea sopimuspuolten toimia 

terrorismirikosten ennalta ehkäisemiseksi. Tähän on pyritty mm. velvoittamalla sopimuspuolet 

säätämään rangaistaviksi julkinen yllytys terrorismirikokseen, värväys terrorismiin ja koulutus 

terrorismiin. Valiokunta pitää yleissopimusta onnistuneena ja tasapainoisena kokonaisuutena. 

Yleissopimus on osoitus siitä, että tehokkaita terrorisminvastaisia toimia voidaan toteuttaa 

ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. 

Valiokunnan mielestä on tärkeää, että Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön 

terrorismirikosten torjumiseksi. Valiokunta puoltaa yleissopimuksen ja lakiehdotusten 

hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Terrorismirikoksen täyttymistä koskeva rangaistavuuden edellytys 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että rikoslain 34 a luvun 4 §:ssä säädetystä terroristiryhmän 

toiminnan edistämisen tunnusmerkistöstä poistetaan edellytys, jonka mukaan teko on rangaistava 

vain, jos terroristiryhmän toiminnassa tehdään terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos taikka sen 

rangaistava yritys tai valmistelu. Tällaista liittännäisyys-vaatimusta ei ehdoteta otettavaksi 

myöskään esityksessä ehdotettuun uuteen rangaistussäännökseen, joka koskee koulutuksen 

antamista terrorismirikoksen tekemistä varten. 
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Mainittu liitännäisyysvaatimus lisättiin aikoinaan rikoslain 34 a luvun 4 §:ään 

eduskuntakäsittelyssä. Perustuslakivaliokunta katsoi tuolloin sääntelyn täsmällisyyden kannalta 

olevan tärkeää liittää terroristiryhmän toimintaan osallistumisen rangaistavuus siihen, että ryhmän 

toiminnan voidaan todeta edistyneen vähintään terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen 

valmistelun asteelle (PeVL 48/2002 vp, s. 3/II). Perustus 

lakivaliokunta ei kuitenkaan katsonut, että tällaisen liitännäisyysvaatimuksen puuttuminen 

lakiehdotuksesta olisi vaikuttanut sen säätämisjärjestykseen. Lakivaliokunta ehdotti mietinnössään 

liitännäisyysvaatimuksen lisäämistä rangaistussäännökseen perustuslakivaliokunnan lausunnon 

mukaisesti (LaVM 24/2002 vp, s. 6/1). Tuolloin täytäntöönpantavana ollut EU:n puitepäätös1 ei 

lakivaliokunnan käsityksen mukaan estänyt liitännäisyysvaatimuksen ottamista lakiin. 

Nyt käsillä oleva tilanne eroaa kuitenkin EU:n puitepäätöksen täytäntöönpanosta. Voimaan 

saatettavan yleissopimuksen 8 artiklassa on näet nimenomainen määräys, jonka mukaan teon 

katsominen yleissopimuksen 5—7 artiklassa tarkoitetuksi rikokseksi ei edellytä, että 

terrorismirikos tosiasiallisesti tehdään. Valiokunnan mielestä 8 artikla edellyttää 

liitännäisyysvaatimuksesta luopumista ainakin niiltä osin kuin hallituksen esityksessä ehdotetut 

rangaistussäännökset koskevat yleissopimuksessa tarkoitettuja rikoksia. Valiokunnan mielestä 

rangaistussäännökset ovat ilman tällaista liitännäisyys-vaatimustakin riittävän täsmällisiä. 

Valiokunta toteaa, että vastaavanlaista liitännäi-syysvaatimusta ei nykyisinkään sisälly terrorismin 

rahoittamista koskevaan rangaistussäännökseen (rikoslain 34 a luvun 5 §). 

Yleissopimuksen voimaansaattaminen ei sinänsä edellytä, että liitännäisyysvaati-mus 

poistetaan niistäkin terroristiryhmän toiminnan edistämisenä rangaistavista teoista, joista 

yleissopimuksessa ei ole määräyksiä. Valiokunta katsoo kuitenkin, ettei ole kriminaalipoliittisia 

perusteita asettaa terroristiryhmän toiminnan edistämistä ja muita samankaltaisia rikoksia 

liitännäisyysvaatimuksen suhteen eri asemaan riippuen siitä, poh- 
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jautuvatko säännökset nyt kysymyksessä olevaan yleissopimukseen vai muihin kansainvälisiin velvoitteisiin. Siksi 

valiokunta ehdottaa, että liitännäisyysvaatimus hallituksen esityksen mukaisesti poistetaan paitsi värväyksestä ja 

koulutuksesta terrorismiin myös muista terroristiryhmän toiminnan edistämisenä rangaistavista teoista. 
 

1  Neuvoston 13.6.2002 tekemä puitepäätös terrorismin torjumisesta (2002/475/YOS). 
Valmistelutyyppisiä tekoja koskevista rangaistussäännöksistä 

Yleissopimuksen tarkoittamat kriminalisointivelvoitteet koskevat valmistelutyyppisiä tekoja. 

Samantapaisia rikoksen valmistelua tai edistämistä koskevia rangaistussäännöksiä on viime 

vuosina otettu rikoslakiin enenevässä määrin erityisesti EU:n puitepäätösten 

täytäntöönpanemiseksi ja muiden kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamiseksi. 

Yksinomaan kansalliseen valmisteluun perustuvassa rikoslainsäädännössä on sen sijaan 

perinteisesti suhtauduttu pidättyväisesti valmistelutyppisiä tekoja koskeviin rangaistussäännöksiin. 
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Myöskään viime vuosikymmeninä toteutetussa rikoslain kokonaisuudistuksessa 

valmistelutyyppisten tekojen kriminalisointia koskeviin ongelmiin ei ole juuri kiinnitetty 

huomiota. 

Edellä kuvattu kehityskulku näyttää johtaneen siihen, että rikoksen valmisteluksi 

katsottavien tekojen rangaistavuus on pistemäistä ja kriminaalipoliittisesti arvioituna 

epäjohdonmukaista. Tätä kuvaa se, että esimerkiksi maksuvälinepetoksen valmistelu sekä 

huumausainerikoksen valmistelu ja jopa huumausainerikoksen valmistelun yritys on säädetty 

rangaistavaksi, kun toisaalta esimerkiksi murhan tai törkeän ryöstön valmistelua ei ole säädetty 

rangaistavaksi. 

Oikeusministeriössä on parhaillaan vireillä rikoslain kokonaisuudistuksen lop-

puunsaattamiseen tähtäävä hanke. Valiokunta pitää tarpeellisena, että joko sen yhteydessä tai 

erillisenä hankkeena selvitetään, ovatko rikoslainsäädäntöön nykyisin sisältyvät 

valmistelutyyppisiä tekoja koskevat rangaistussäännökset johdonmukaisia ja vastaavatko ne 

riittävästi vakavien rikosten torjunnan asettamia vaatimuksia. Valiokunta ehdottaa asiaa koskevan 

lausuman hyväksymistä. (Valiokunnan lausumaehdotus) 

Yksityiskohtaiset perustelut 

2.2 Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta 

1 §. Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että pykälän 

1 momentin 1 kohtaan lisätään julkinen kehottaminen rikokseen, törkeä jul-kisrauhan rikkominen 

ja ydinenergian käyttörikos. Tällöin näiden rikosten rangaistusasteikko olisi vankeutta vähintään 

neljä kuukautta ja enintään kolme vuotta, jos rikos on tehty terroristisessa tarkoituksessa siten, että 

teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle, järjestölle. 

Valiokunta ehdottaa pykälään kahta muutosta. Ensiksikin valiokunta ehdottaa, että julkinen 

kehottaminen rikokseen lisätään 1 momentin 1 kohdan sijasta sen 2 kohtaan. Tällöin 

enimmäisrangaistus terroristisessa tarkoituksessa tehdystä julkisesta ke-hottamisesta rikokseen 

olisi kolmen vuoden asemesta neljä vuotta vankeutta, mikä valiokunnan mielestä paremmin vastaa 

rikoksen laatua. Neljän vuoden enimmäisrangaistus mahdollistaa myös sen, että rikoksen 

estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi voidaan poliisilain (493/1995) ja pakkokeinolain 

(450/1987) säännösten mukaisesti käyttää mm. teknistä kuuntelua ja televalvontaa. 

Toiseksi valiokunta ehdottaa, että 1 momentin 1 kohtaan sisältyvää viittausta rikoslain 24 

luvun 4 §:ssä tarkoitettuun törkeään julkisrauhan rikkomiseen supistetaan kohdistumaan vain 

mainitun pykälän 2 kohtaan. Hallituksen esityksen perusteluista (s. 1 l/II) ilmenevin tavoin 

yleissopimus koskee vain sellaisia Suomessa törkeänä julkisrauhan rikkomisena rangaistavia 

tekoja, jotka on tehty kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöitä vastaan. Tällaisia henkilöitä 

vastaan tehdyistä teoista säädetään rikoslain 24 
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rikkomisia ole aiheellista tässä yhteydessä sisällyttää terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen 
rikosten luetteloon, kun yleissopimuksen voimaansaattaminen ei sitä edellytä eikä siihen ole 
esitetty olevan muitakaan perusteita. 

4 §. Terroristiryhmän toiminnan edistäminen. Jäljempänä 4 b §:n perusteluissa selostettavista 

syistä valiokunta ehdottaa, että 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu värväys terrorismirikoksen 

tekemiseen erotetaan itsenäiseksi rikostunnusmerkistöksi, joka sijoitetaan uuteen 4 b §:ään. Tämän 

seurauksena 4 §:n 1 momentista on poistettava sen 1 kohdassa oleva säännös. Samalla momentin 

muiden kohtien numerointi muuttuu. 

4 b §. Värväys terrorismirikoksen tekemiseen. (Uusi) Yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa 

määritellään "värväys terrorismiin" siten, että sillä tarkoitetaan toisen henkilön taivuttamista 

tekemään terrorismirikos tai osallistumaan terrorismirikoksen tekoon taikka liittymään 

yhteenliittymään tai ryhmään tarkoituksena myötävaikuttaa siihen, että kyseinen yhteenliittymä tai 

ryhmä tekee yhden tai useamman terrorismirikoksen. 

Artiklan 2 kappaleen mukaan kunkin sopimuspuolen on ryhdyttävä tarvittaviin 

toimenpiteisiin säätääkseen 1 kappaleen määritelmän mukaisen oikeudenvastaisen ja tahallisen 

värväyksen terrorismiin valtionsisäisen lainsäädäntönsä nojalla rangaistavaksi teoksi. 

Hallituksen esityksen perusteluissa on todettu (s. 1 O/II), että 6 artiklan 1 kappaleen 

mukaiseen rikokseen voidaan syyllistyä ensinnäkin rikoslain 5 luvun 5 §:n mukaisella 

yllytyksellä. Lisäksi on todettu, että rikoslain 34 a luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan 

terroristiryhmän toiminnan edistämiseen syyllistyy se, joka värvää tai yrittää värvätä väkeä 

terroristiryhmää varten edistääkseen terroristiryhmän saman luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettua 

rikollista toimintaa tai tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää sitä. Hallituksen esityksessä 

on katsottu yleissopimuksen voimaansaattamisen terrorismiin värväyksen osalta edellyttävän vain 

sitä, että rikoslain 34 a luvun 4 §:stä poistetaan lisäedellytys, jonka mukaan värvääminen on 

rangaistavaa vain, jos terroristiryhmän toiminnassa tehdään saman luvun 1 §:ssä tarkoitettu rikos 

tai sellaisen rikoksen rangaistava yritys taikka 2 §:ssä tarkoitettu rikos. 

Valiokunta toteaa, että yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen mukaan värväys terrorismiin 

tarkoittaa paitsi terroristiryhmän toiminnan edistämistä väkeä värväämällä myös yksittäisen 

henkilön taivuttamista tekemään terrorismirikos. Tällainen terroristiryhmän toimintaan liittymätön 

värväysteko voi hallituksen esityksessä todetuin tavoin tulla rangaistavaksi yllytyksenä. Rikoslain 

5 luvun 5 §:n mukaan yllytyksen rangaistavuus edellyttää kuitenkin sitä, että pääteko tai sen 

rangaistava yritys tehdään. Edellä yleisperusteluissa todetuin tavoin tällainen liitännäisyysvaatimus 

ei ole sopusoinnussa yleissopimuksen 8 artiklan kanssa, koska 8 artiklan mukaan teon katsominen 

yleissopimuksen 5—7 artiklassa tarkoitetuksi rikokseksi ei edellytä, että terrorismirikos tosiasi-

allisesti tehdään. 
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Edellä todetusta seuraa, että yleissopimuksen 6 ja 8 artiklasta johtuvat kriminali-

sointivelvoitteet eivät tulisi hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla asianmukaisesti 

voimaansaatetuiksi. Valiokunta pitää tämän vuoksi perusteltuna, että värväyksestä ter-

rorismirikoksen tekemiseen muodostetaan itsenäinen rikostunnusmerkistö. 
 
 
2.3 Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta (Uusi lakiehdotus) 
 

2 §. Telekuuntelun edellytykset. Pykälässä säädetään telekuuntelun edellytyksistä. Siinä luetellaan 

tyhjentävästi ne rikokset, joiden selvittämiseksi telekuuntelua saadaan käyttää. Pykälän 1 

momentin 11 kohdassa mainitaan tällaisena rikoksena mm. terroristiryhmän toiminnan 

edistäminen. 

Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten ja värväys terrorismi-rikoksen 

tekemiseen eivät enää vastaisuudessa tule rangaistaviksi terroristiryhmän toiminnan edistämisenä 

vaan ovat itsenäisiä rikostunnusmerkistöjä. Jotta telekuuntelun käyttäminen näiden rikosten 

selvittämiseksi on tulevaisuudessakin mahdollista, valiokunta ehdottaa, että nämä uudet 

rikosnimikkeet lisätään 1 momentin 11 kohtaan. 
 
 
2.4 Laki poliisilain 31 d §:n muuttamisesta (Uusi lakiehdotus) 
 

31 d §. Telekuuntelun edellytykset. Pykälässä säädetään siitä, millä edellytyksillä poliisimiehellä 

on oikeus käyttää telekuuntelua. Sen 1 momentissa luetellaan ne rikokset, joiden estämiseksi tai 

paljastamiseksi telekuuntelua saadaan käyttää. Tällaisena rikoksena mainitaan mm. 

terroristiryhmän toiminnan edistäminen. 

Pykälän 1 momenttiin on lisättävä koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä 

varten ja värväys terrorismirikoksen tekemiseen vastaavasta syystä kuin ne on edellä ehdotettu 

lisättäväksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n 1 momentin 11 kohtaan. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että edus kurita hyväksyy Varsovassa 16 päivänä 

toukokuuta 2005 tehdyn terrorismin ennaltaehkäisyä 

koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen, 

että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, 

että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna 

(Valiokunnan muutosehdotukset), 
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että hyväksytään uusi 3. ja 4. lakiehdotus (Valiokunnan 

uudet lakiehdotukset) ja että hyväksytään yksi lausuma 

(Valiokunnan lausumaehdotus) 

Valiokunnan muutosehdotukset 2. 

Laki 

rikoslain 34 a luvun muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 34 a luvun 1 §:n 1 

momentin 1 ja 2 kohta sekä A §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin 1 kohta 

laissa 17/2003 ja 2 kohta laissa 531/2007 sekä 4 §:n 1 momentti laissa 832/2003. sekä lisätään 34 a 

lukuun uusi 4 a j a  4  b  § seuraavasti: 
 

34 a luku 

Terrorismirikoksista 
 

1 § 
 

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset 

Joka terroristisessa tarkoituksessa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa 

vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, tekee 

1) laittoman uhkauksen, perättömän vaarailmoituksen, (poist.) 24 luvun 4 §:n 2 

momentissa tarkoitetun törkeän julkisrauhan rikkomisen tai 44 luvun 10 §:ssä tarkoitetun 

ydinenergian käyttörikoksen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi tai 

enintään kolmeksi vuodeksi, 

2) tahallisen vaaran aiheuttamisen, tahallisen räjähderikoksen, (poist.) vaarallisia esineitä 

koskevien säännösten rikkomisen tai 17 luvun 1 §:ssä tarkoitetun julkisen ke-hottamisen 

rikokseen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi, 
 
 
 

4 § 
 

Terro ristiryh v: cin to im inn a n edistä/n inen 

Joka edistääkseen terroristiryhmän 1 tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa taikka tietoisena 

siitä, että hänen toimintansa edistää sitä, (1—5 kohta kuten HE:n 2—6 kohta) (6 kohta poist.) 

on tuomittava, jollei teko ole 1 tai 2 §:n mukaan rangaistava taikka siitä säädetä muualla 

laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, terroristiryhmän toiminnan edistämisestä 

vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi. 
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4 a §  

(Kuten HE) 
 

4 b § (Uusi) 
 

Värväys terrorismirikoksen tekemiseen 

Joka edistääkseen 1 tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa taikka tietoisena siitä, että 

hänen toimintansa edistää sitä, perustaa tai organisoi terroristiryhmän taikka värvää tai yrittää 

värvätä väkeä terroristiryhmään tai muuten tekemään mainituissa pykälissä tarkoitetun 

terrorismirikoksen, on tuomittava, jollei teko ole 1 tai 2 §:n mu 
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haan rangaistava taikka siitä säädetä muualla laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, 

värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja 

enintään kahdeksaksi vuodeksi. 
 
 
 

Vo im aan tul o s ään 

n ös (Kuten HE) 
 
 
 
 
 
 

Valiokunnan uudet lakiehdotukset 
 
 
 
 

Laki 
pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 5 a luvun 2 §:n 

1 momentin 11 kohta, sellaisena kuin se on laissa 651/2004, seuraavasti: 5 a luku 
 

Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu 
 

2 §  

Telekuuntelun edellytykset Kun 

on syytä epäillä jotakuta 
 

11) rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2—7 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetusta 

terroristisessa tarkoituksensa tehdystä rikoksesta, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen 

valmistelusta, terroristiryhmän johtamisesta, terroristiryhmän toiminnan edistämisestä, koulutuksen 

antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen, 

terrorismin rahoittamisesta, 
 
 

rikoksen esitutkintaa toimittavalle viranomaiselle voidaan antaa lupa kuunnella ja tallentaa 

televiestejä, joita epäilty lähettää hallussaan olevasta tai oletettavasti muuten käyttämästään 

teleliittymästä, teleosoitteesta tai telepäätelaitteesta, taikka tällaiseen teleliittymään, 

teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen tulevia hänelle tarkoitettuja viestejä, jos saatavilla tiedoilla 

voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. 
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Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Laki 
poliisilain 31 d §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 31 d §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on laissa 525/2005, seuraavasti: 
 

31 d § 
 

Telekuunlelun edellytykset 

Poliisimiehellä on oikeus rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi kohdistaa telekuuntelua 

henkilön hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleliittymään, 

teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, jos henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäytymisen 

perusteella voidaan perustellusti olettaa hänen syyllistyvän rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 

2—7 kohdassa tai mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettuun terroristisessa tarkoituksessa 

tehtävään rikokseen, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun, 

terroristiryhmän johtamiseen, terroristiryhmän toiminnan edistämiseen, koulutuksen antamiseen 

terrorismirikoksen tekemistä varten, värväykseen terrorismirikoksen tekemiseen tai terrorismin 

rahoittamiseen ja jos saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen 

estämiseksi tai paljastamiseksi. 
 
 
 
 
 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Valiokunnan lausumaehdotus 

 

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, ovatko 

rikoslainsäädäntöön nykyisin sisältyvät 

valmistelutyyppisiä tekoja koskevat rangaistus-

säännökset johdonmukaisia ja vastaavatko ne 

riittävästi vakavien rikosten torjunnan asettamia 

vaatimuksia. 
 
 
 
Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2007 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Heidi Hautala/vihr 
vpj.  Anna-Maja Henriksson/r 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Paavo Arhinmäki /vas 
Oiva Kaltiokumpu /kesk 



 
LaVM 9/2007 vp — HE 81/2007 vp 

 

55 

Ilkka Kantola /sd 
Sampsa Kataja /kok 
Krista Kiuru /sd 
Jari Larikka /kok 
Sanna Lauslahti /kok 
Outi Mäkelä /kok 
Johanna Ojala-Niemelä /sd 
Markku Pakkanen /kesk 
Lyly Rajala /kok 
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 
Tero Rönni /sd 
Mirja Vehkaperä /kesk. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Tuomo Antila. 



 

 

  


