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Eduskunnan lakivaliokunta 

HALLITUKSEN ESITYS 40/2003 VP 
 
 
Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muut-
tamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta on luonteeltaan tekninen. Esityksessä 
ehdotetaan tehtäväksi seuraavat neljä lainmuutosta: 

• Rikoslain 34 a luvun 1 §:n (terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset) 1 momentin 2 
kohtaan sisältyvä viittaus teräaselakiin ehdotetaan muutettavaksi viittaukseksi jär-
jestyslakiin, koska teräaselaki tulee 1.10. alkaen korvatuksi järjestyslailla. 

• Rikoslain 34 a luvun 4 §:n (terroristiryhmän toiminnan edistäminen) 1 momentin 7 kohtaan 
sisältyvä viittaus rahanpesua koskeviin rikoslain 32 luvun säännöksiin ehdotetaan 
muutettavaksi kohdistumaan 1.4.2003 voimaan tulleisiin uusiin rahanpesua koskeviin 
rangaistussäännöksiin. 

• Saman pykälän 2 momenttiin sisältyvää pykälän sisäistä viittausta selvennettäisiin siten, että 
siinä mainittaisiin "1 momentin". 

• Rikoslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1998 annettu laki tulisi saattaa voimaan. 
Siihen sisältyvä ydinräjähderikosta koskeva rangaistussäännös vastaa voimassa olevaa 
säännöstä paremmin terrorismirikoksia koskevan esityksen tavoitteita, koska se olisi 
soveltamisalaltaan kattavampi. Lakia ei kuitenkaan ole voitu saattaa voimaan, koska se 
sisältää oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevan rikoslain 34 luvun 12 §:n. 
Samannumeroinen mutta eri asiaa koskeva pykälä on hyväksytty vuonna 2000. Sen vuoksi 
30 päivänä joulukuuta 1998 annettuun lakiin sisältyvän 12 §:n numerointia muutettaisiin. 
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LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2003 vp 
 

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 
4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta 
annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 9 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti kä-

siteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja 

rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta (HE 40/2003 vp). 
 
 
Asiantuntijat 
 
Valiokunnassa on ollut kuultavana 

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain säännöksiä terrorismirikoksista niin, että eräät 

niissä viitattuihin rangaistussäännöksiin myöhemmin tehdyt muutokset otetaan huomioon. 

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi rikoslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1998 

annettuun lakiin sisältyvän pykälän numerointia. Muutos on tarpeen, jotta laki voitaisiin 

saattaa voimaan. 
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Laki rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 

päivänä lokakuuta 2003 samanaikaisesti järjestyslain voimaantulon yhteydessä tai 

mahdollisimman pian sen jälkeen. Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n 

muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. 
 
 
 

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2003 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 
/ 

pj.    Tuija Brax /vihr / 
vpj. - S w**mva -B-fffok-̂ P rnht d  /  

jäs.   Esko Ahonen /kesk / Lasse 
Hautala /kesk Reijo Kallio /s 
Petri Neittaarffnäki /kesk 
Lauri Oinoiien /kesk Heli 
Paasio /sd - T.yiyfeajala /kd- 

 
?etri Salo /kok 
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Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2003 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax/vihr v ĵr--StrsaTnTa-
Raliktmeir/sti~ jäs.   Esko Ahonen 
/kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Reijo Kallio /sd 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Lauri Oinonen/kesk 
Heli Paasio /sd 

~4^4yHRiplä~7M- 
-Tere-Rönni /sd— 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Marja Tiura /kok --

Jim^a^örpiTainen /sd 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Timo Tuovinen. 


