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Mikael Hidén

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 5.11.2002 KELLO 10
HE 188/02 vp terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain
säännöksiksi

Esityksen perusteluihin sisältyy säätämisjärjestystä koskeva jakso. Esitykseen sisältyvien kohtien ja

myös säätämisjärjestyksestä esitettyjen näkemysten arviointia vaikeuttaa jonkin verran se, että nyt

ehdotetut lainmuutokset koskevat joissakin kohdin samoja säännöksiä kuin esityksessä HE 52/02 vp

esitetyt muutokset eikä tapa, jolla muutokset tullaan yhteen sovittamaan, ole täysin näkyvissä.

Mainitusta esityksestä HE 52/02 vp on perustuslakivaliokunta vastikään antanut lausuntonsa (pevl

36/02 vp). Minulla ei ole merkittävää huomautettavaa nyt säätämisjärjestyksestä esitettyihin

näkökohtiin tai lakiehdotuksiin yleensä. Joihinkin yksityiskohtiin on nähdäkseni kuitenkin

aiheellista kiinnittää vielä huomiota.

Rikoslain 1 luvun 7 §. Säännöksen tavoitteet ja säännökselle esitetyt perustelut vaikuttavat

sinällään asianmukaisilta. Siitä huolimatta voi rikosoikeutta tuntematon jäädä hieman ihmettelemään

säännöksen yleisluontoista muotoilua. Säännöksessä vain ilmoitetaan, että Suomen lakia sovelletaan

Suomen ulkopuolella tehtyyn 34 a luvussa tarkoitettuun rikokseen sitomatta Suomen lain

soveltamista mihinkään seikkaan, joka merkitsisi teon liittymistä Suomeen. Tällaista kytkentää ei

synny myöskään sopimusviittauksista niinkuin säännöksen 1 momentin tarkoittamissa tapauksissa

voidaan ajatella tapahtuvan. Tietynlaista kytkentävaatimusta voidaan ajatella aiheutuvan luvun 15

§:n säännöksestä, jossa edellytetään noudatettavaksi niitä Suomen lain soveltamisalan rajoituksia,

jotka johtuvat kansainvälisen oikeuden yleisesti tunnustetuista säännöistä. En tiedä kuinka hyvin

tällä perusteella voidaan suorittaa yksittäistapauksissakin selviä syytettävyyden rajanvetoja.

Ehdotetussa lainkohdassa ei ole suoraan kyse siitä, onko rangaistava teko määritelty laissa. Kun

kyse kuitenkin on sen määräytymisestä, voidaanko henkilö ylipäänsä panna Suomessa syytteeseen

tietystä teosta, voidaan ainakin kysyä, onko tällainen syyttämismahdollisuuden määrittelyn väljyys

vakuuttavasti sopusoinnussa rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen sisältämän

laintasoisuusvaatimuksen kanssa. (Samaa voitaisiin kysyä myös em. 7 §:n 1 momentissa toteutetun

asetuksenantajalle delegoinnin osalta.)

Rikoslain 34 a luvun 1 §. Säännöksessä rangaistaviksi saatettujen tekojen määrittelyssä käytetään

säännöksen alussa muotoilua "teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa...". Saattaa olla, että
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tällainen "on omiaan"-muotoilu on rikosoikeuden piirissä muodostunut sillä tavoin vakiintuneeksi

käytetyksi, että sitä voidaan pitää myös kriminalisointisäännöksen osana riittävän täsmällisenä

määrittelynä. Rikosoikeuteen vihkiytymättömälle tällainen ilmaus kuitenkin merkitsee jotakin

vähempää ja epämääräisempää kuin esim. sen tyyppiset ilmaukset kuin todennäköisesti aiheuttaa tai

on perusteltua syytä olettaa aiheuttavan. Kun "on omiaan aiheuttamaan " -muotoilun merkitys

yleisessä kielenkäytössä lienee suunnilleen "lisää riskiä että aiheutuu", olisi ehkä aiheellista vielä

harkita sen asianmukaisuutta (tällaisessa) kriminalisointisäännöksessä.

Rikoslain 34 a luvun 4 §. Säännös koskee terroristiryhmän toimintaan osallistumista. Säännöksen

yleisenä ongelmallisena piirteenä voidaan pitää sitä, että ko. osallistumisen rangaistavuus ei edellytä

sitä, että ryhmä myös tekee/on tehnyt terroritekoja. Valiokunta on toissa vuonna antanut lausunnon

rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen rangaistavaksi tekemistä koskevasta ehdotuksesta (pevl

10/00 vp). Siinä valiokunta mainitsi edellytyksen, että päätekona oleva teko todella tehdään, yhtenä

niistä tekijöistä, joiden vuoksi osallistumisen kriminalisointia koskeva säännös ei ollut

ongelmallinen rikossäännöksen täsmällisyysvaatimuksen kannalta. Lausuman voidaan ajatella

viittaavan siihen, että rikollisen järjestön toimintaan osallistumisen kriminalisoinnin katsotaan

olevan mahdollista vain jos ko. järjestö tekee/on tehnyt ko. rikoksen/rikoksia. Valiokunta ei

kuitenkaan lausu näin. En pidä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kannalta enkä myöskään

yhdistymisvapauden kannalta sinänsä mahdottomana, että jo terroristiryhmän toimintaan

osallistuminen ja sillä tavoin tapahtuva osallistuminen terroritekojen valmisteluun katsotaan jo

sellaisenaan yhteiskunnan kannalta niin vaaralliseksi ja tuomittavaksi menettelyksi, että se voidaan

kriminalisoida. Kriminalisoinnille on tällöin tietysti asetettava samat täsmällisyysvaatimukset kuin

kriminalisoinneille yleensä. Periaatteessa merkittävää on tietysti myös se, että sovellettavat

rangaistusasteikot ovat sopusoinnussa rangaistusasteikoissa yleisesti noudatettujen linjojen kanssa.

Tältä kannalta tarkasteltuna näyttää em. 4 §:ssä lähinnä vain 6) kohta ongelmalliselta. Kohdassa

mainitaan toimintana, joka tulee terrorismin edistämiseksi harjoitettuna kriminalisoiduksi, että

henkilö "muulla vakavuudeltaan näihin (= säännöksen edellisissä kohdissa mainittuihin

toimintoihin) rinnastettavalla tavalla toimii" terroristiryhmän hyväksi. Kun kyseessä ovat sellaiset

yksilön toiminnot, jotka tyypiltään voivat hyvin kuulua vapaan yhdistyksissä tapahtuvan

kansalaistoiminnan piiriin ja kun toisaalta kriminalisointiin tässä liittyvät varsin ankarat

rangaistukset, ei mielestäni ole asianmukaista, että kriminalisointisäännöksessä käytetään niin väljiä

kriteerejä kuin mainitussa 6) kohdassa on ehdotettu.
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Rikoslain 34 a luvun 5 §. Säännös koskee määritelmiä eräille sanoille tai nimityksille, joita laissa

käsitellään. Tässä kohden näyttää hieman ongelmalliselta vain 3) kohdan alku, jonka mukaan

rikoksentekijällä on terroristinen tarkoitus, jos hänen tarkoituksenaan on mm. kumota jonkin valtion

valtiosääntö. Muotoilu on tässä hieman toinen kuin välittömästi seuraavassa lauseen osassa, jossa

puhutaan tarkoituksesta "oikeudettomasti" muuttaa valtiosääntöä tai horjuttaa vakavasti valtion

oikeusjärjestystä. Koko valtiosäännön kumoaminen olisi varmaan tavoite, johon ei käytännössä

pyritä rauhanomaisin ja kansainvaltaisin keinoin. Silti olisi minusta periaatteellisesti oikeampaa

ulottaa oikeudettomuus-kriteeri myös tähän säännöksen kohtaan.
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2.11.2002/Tuomas Ojanen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HE 188/2002vp terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä on kysymys terrorismin torjumista koskevan Euroopan unionin puitepäätöksen
edellyttämien lainmuutosten toteuttamisesta Suomen oikeudessa.

Puitepäätös on yksi instrumentti toteuttaa EU:n ns. III -pilarin (EU:n
perustamissopimuksen VI Osasto, määräykset poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta
yhteistyöstä rikosasioissa) alaista yhteistyötä. Puitepäätöksissä on kysymys EU:n
perustamissopimuksen 34 artiklan 2 b -alakohdan mukaan "jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä." Puitepäätökset velvoittavat "jäsenvaltioita saavutettavaan tulokseen nähden,
mutta jättävät kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot." Niistä ei kuitenkaan
"seuraa välitöntä oikeusvaikutusta" (direct effect). Puitepäätös rinnastuu näin ollen
oikeudellisen sitovuutensa luonteen ja ulottuvuuden puolesta pitkälti EY:n direktiiveihin,
paitsi sillä erotuksella, että niihin ei voi liittyä direktiivien tavoin (vertikaalista) välitöntä
oikeusvaikutusta.

Esityksessä ehdotetaan, että rikoslakiin lisättäisiin uusi terrorismirikoksia koskeva 34
a luku. Luku sisältäisi säännökset terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä rikoksista ja niiden
valmistelusta, terroristiryhmän johtamisesta, terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta ja
terrorismin rahoittamisesta sekä määritelmäsäännöksen ja oikeushenkilön rangaistusvastuuta
koskevan säännöksen. Syytteen nostamisesta luvussa tarkoitetuista rikoksista päättäisi
valtakunnansyyttäjä.

Suomen rikoslain säännökset sinänsä soveltuvat jo nyt miltei poikkeuksetta
puitepäätöksen mukaisiin terrorismirikoksiin. Poikkeuksena ovat biologisiin aseisiin liittyvät
rikokset. Suurin puitepäätöksen tuottama muutostarve koskee terroristiryhmän johtamista ja
sen toimintaan osallistumista. Lisäksi puitepäätös edellyttää säännöstä, josta ilmenee teon
terroristisen tarkoituksen korottavan enimmäisrangaistusta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan uutta biologisten aseiden kiellon rikkomista koskevaa
rangaistussäännöstä, aluksen kaappausta koskevan säännöksen tarkistamista ja törkeän
vahingonteon yrityksen säätämistä rangaistavaksi teoksi.

Myös pakkokeinolakiin tehtäisiin eräitä tarkistuksia ehdotettavan terrorismirikoksia
koskevan rikoslain luvun vuoksi.

Lopuksi esityksessä on yleisesti ottaen huomionarvoista, että ehdotetuissa pykälissä
on monessa kohdin perustuslain toteuttamiseksi sekä suomalaisen lainsäädäntötekniikan
noudattamiseksi täsmennetty sääntelyä osin huomattavastikin verrattuna puitepäätökseen
terrorismin torjumisesta.

Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohtia ja perusteita

Kuten esityksen säätämisjärjestystä koskevasta jaksosta käy ilmi, ehdotusta on arvioitava
perustuslain 8 §:ssä säädetyn rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kannalta. Tällöin on
huomiota kiinnitettävä myös yhtäältä vaatimuksiin, jotka seuraavat Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 7 artiklasta, sitä koskeva Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
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oikeuskäytäntö mukaan lukien. Toisaalta on otettava huomioon YK:n KP-sopimuksen 15
artiklan 1 kappale.

Esitys on myös huomionarvoinen perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden sekä
13 §:ssä turvatun kokoontumis-ja yhdistymisvapauden näkökulmasta.

Esityksessä on olennaisessa määrin kysymys terrorismin torjumista koskevan
Euroopan unionin puitepäätöksen (EYVL L 164. 22.6.2002, s. 3-7) edellyttämien
lainmuutosten toteuttamisesta Suomen oikeudessa, vaikka eräissä kohdin esitys perustuu
myös osaksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1373 (2001) (ks. ehdotuksen
mukainen uusi 34 a luvun 4 §).

EU:n säädöksen valtionsisäistä toimeenpanolakia säätäessään suomalainen lainsäätäjä
toimii ns. EU:n oikeuden soveltamisalalla ja on sidottu myös Euroopan unionin oikeudessa
suojattuihin perusoikeuksiin. Lähtökohta on alun perin vahvistettu EY:n tuomioistuimen
oikeuskäytännössä (ks. esim. tapaus C-5/88 Wachauf v. Germany [1989] ECR 2609), mutta
nyttemmin se on myös kirjattu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 51(1) artiklaan. Sen
mukaan "tämän perusoikeuskirjan määräykset koskevat … jäsenvaltioita ainoastaan silloin,
kun ne soveltavat unionin oikeutta", millä muun muassa tarkoitetaan EU:n säädösten tai
päätösten valtionsisäistä toimeen- ja täytäntöönpanoa kansallisin säädöksin tai päätöksin.

Näin ollen esityksen arvioinnissa on myös merkitystä niillä Euroopan unionin
perusoikeuskirjassa mainituilla artikloilla, jotka turvaavat edellä mainittuja perusoikeuksia,
samoin kuin niillä artikloilla, jotka koskevat EU:n perusoikeuksien suhdetta Euroopan
ihmisoikeussopimuksiin tai jäsenvaltioiden perustuslaeissa suojattuihin perusoikeuksiin (ks.
perusoikeuskirjan 52 (3) artikla ja 53 artikla).

Rikosoikeudellinen lainalaisuusperiaate (perustuslain 8 §)

Perustuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita
rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty
rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa
säädetty. Sääntely vastaa pitkälti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan 1 kappaletta,
jonka sisältämät vaatimukset, siten kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on niitä tulkinnut,
taas määrittävät vähimmäistason sille, mikä on rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen sisältö
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artiklassa.1

Perustuslain 8 § ilmaisee yleisesti ottaen ns. rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen,
jonka ydinsisältönä on yhtäältä vaatimus rikossäännösten lakitasoisuudesta ja toisaalta
täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta. Molempien vaatimusten täyttyminen on ehdottomana
edellytyksenä perustuslain 8 §:stä rikosoikeudelliselle sääntelylle asettuvien vaatimusten
täyttymiselle.

Nyt käsillä olevan esityksen arvioinnissa merkitykselliseksi tulee vaatimus rikossäännösten
täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta. Tämän vaatimuksen ytimessä on, että rikoksen
tunnusmerkistö on ilmaistava laissa soveltajan kannalta riittävällä täsmällisyydellä (HE
309/1993 vp , s. 50/1) ja että säännöksen sanamuodon perusteella on kyettävä ennakoimaan,
onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa (ks. esim. PeVL 10/2002vp).

Puitepäätöksessä ja siten nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä on erityisiä
säännöksiä mm. terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta (ks. 4 §). Tältä osin on
huomattava, että perustuslakivaliokunta on painottanut täsmällisyysvaatimuksen korostuvan,
"jos osallisuutta rikokseen säännellään rikosoikeudessa vakiintuneista osallisuusopillisista
käsityksistä poikkeavasti" (PeVL 7/2002vp, s. 2).

1 Euroopan ihmisoikeussopimuksen luonne perusoikeuksien suojan vähimmäistasona EU:n oikeudessa
on ilmaistu selvästi EU:n perusoikeuskirjan 52(3) artiklassa.
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Osallistumisen suhteen taas on korostettu seuraavia seikkoja, jotta sitä koskeva
sääntely olisi sopusoinnussa perustuslain 8 §:n kanssa (ks. PeVL 10/2000vp, s. 2):

(i) Osallistuminen on luonteeltaan "aktiivista" eli että osallistuminen
kohdentuu toiminnan siihen osaan, jossa tavoitteena on tehdä lainkohdan
tarkoittamia rikoksia;

(ii) Päätekona oleva rikos todella tehdään;
(iii) Pääteoiksi katsottavat rikokset, joihin osallistuminen kohdentuu, rajautuvat

rangaistusasteikon perusteella arvioituna "erityisen törkeisiin rikoksiin"; ja
(iv) Osallistuminen on rangaistavaa pelkästään "tahallisena".

Nähdäkseni edellä luettelemani edellytykset täyttyvät terroristiryhmän toimintaan
osallistumista koskevan esityksen 4 §:n suhteen siltä osin kuin kysymys on osallistumisen
aktiivisesta luonteesta, terroristiryhmän toimintaan osallistumisen rangaistavuudesta vain
tahallisena ja päätekorikosten rajautumisesta vain "erityisen törkeisiin rikoksiin".

Sen sijaan edellytys rikoksen tosiasiallisesta tekemisestä ei täyty. Osallistuminen on
esitetty rangaistavaksi silloinkin kun itse tekoa tai sen valmistelua ei ole vielä tehty. Taustalla
on terrorismipuitepäätös, jossa ei edellytetä rikoksen tosiasiallista tekemistä.

Näin ollen esiin tulee kysymys. Merkitseekö tosiasiallista tekemistä koskevan
edellytyksen puuttuminen sitä, että lakiesitys ei täytä perustuslain 8 §:stä johdettavia
vaatimuksia? Lisäksi voidaan kysyä: Jos osallistuminen olisi rangaistavaa silloinkin, kun itse
tekoa tai edes sen valmistelua ei ole vielä tehty, miten tämä oikeastaan tarkoittaa
osallistumisen aktiivisuutta koskevan vaatimuksen kannalta? Voidaanko enää puhua
aktiivisesta osallistumisesta, jos edes rikoksen valmistelua ei ole ryhmässä tehty?

Nähdäkseni rikoksen tosiasiallista tekemistä koskevan vaatimuksen puuttuminen
osallistumisen rangaistavuuden edellytyksenä on ongelmallista, mitä korostaa, että
vaatimuksen puuttuminen jättää myös avoimeksi, mitä aktiivinen osallistuminen ryhmän
toimintaan voisi loppujen lopuksi olla, jos ryhmässä ei olisi vielä edes tosiasiassa valmisteltu
rikosta.

Yhtenä ongelmana myös on 4 §:n 1 momentin 6 kohta, jossa viitattaisiin
täsmällisyysvaatimuksen kannalta pulmallisen yleisluontoisesti muihin vakavuudeltaan
rinnastettaviin tekoihin ("6) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla toimii
terroristiryhmän hyväksi"). Esityksen perustelut, sen paremmin kuin tältä osin leimallisen
yleisluontoinen puitepäätöskään, eivät myöskään kunnolla täsmennä, mitä nämä muut teot
voisivat olla. Mielestäni 6 kohta olisi joko kokonaan poistettava tai täsmennettävä
näkökohdilla, jotka antavat selkeämmän kuvan säännöskohdan sisällöstä, jotta
rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen elimellisesti sisältyvä täsmällisyysvaatimus tulisi
täytetyksi.

Täsmällisyysvaatimuksen - ja ainakin myös sananvapauden - näkökulmasta ovat
mielestäni edelleen ongelmallisia myös lakiesityksen 6 §:ään sisältyvät määritelmät yhtäältä
rikoksentekijän terroristisesta tarkoituksesta ja toisaalta terrorismiryhmästä. Niiden
ongelmallisuutta korostaa, että teon terroristisen tarkoituksen määritelmä olisi avainasemassa
koko luvun kannalta ja että varsinkin ehdotetuissa 2 ja 3 kohdissa olisi mukana sellaisiakin
tavoitteita, joihin voidaan pyrkiä myös muulla kuin terroristisella toiminnalla, esimerkiksi
erimuotoisella poliittisella, sinänsä sananvapauden ja kokoontumis- ja yhdistymisvapauden
piiriin ilman muuta toiminnalla. Ongelmallisuuksia edelleen lisää, että näihin kohtiin sisältyy
myös hyvin väljiä ja siten tulkinnanvaraisia ilmaisuja, kuten esimerkiksi "valtion
yhteiskunnalliset perusrakenteet" ja "erityisen suurta vahinkoa".

Erityisen ongelmallisena pidän kohtaa, jonka mukaan rikoksentekijällä on
terroristinen tarkoitus, jos hänen tarkoituksenaan on: "3) kumota jonkin valtion valtiosääntö..."
Valtiosäännön (perustuslakia tarkoittavassa merkitysyhteydessä) kumoaminen on sinänsä
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täysin jo perustuslain mukaan mahdollista (ks. PL 73 §) ja sen vaatiminen jonkin toimesta on
perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tosin on huomattava, että "terrorismirikoksen" täyttyminen edellyttää myös toisen
ehdon eli sen 1 §:n 1 momentin mukaisen vaatimuksen täyttymistä, että "teko on omiaan
aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle". On kuitenkin
tulkinnanvaraista, mikä teko olisi "omiaan" aiheuttamaan "vakavaa vahinkoa" jollekin
valtiolle tai kansainväliselle järjestölle. Sitä paitsi omiaan vakavan vahingonkin aiheuttaminen
jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle voi olla ainakin joissain tilanteissa täysin
perusteltua.

Kaiken kaikkiaan esityksen 1 ja 6 §:stä syntyy kaikissa yksityiskohtaisuuksissaan
loppujen lopuksi varsin monimutkainen ja tulkinnanvarainen sekä näin ollen vaikeasti
aukeava kokonaisuus. Tämä vaikeuttaa osaltaan sen arvioimista, missä kulkee yhtäältä
terroristisen ja toisaalta muunlaisen rikollisuuden tai peräti täysin sallitun, esimerkiksi
sananvapauden piiriin kuuluvan toiminnan raja.

Lopuksi ongelmia liittyy lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentin mukaiseen
terroristiryhmän määritelmään, joka on perustuu puitepäätöksen sisältämään määritelmään.
Ongelmien perusteena ovat nimenomaan määritelmään sisältyvät pysyvyyttä ja
järjestäytyneisyyttä koskevien vaatimusten tulkinnanvaraisuus. Esityksen perusteluissakin on
todettu, että "pysyvyysvaatimukselle ei voida antaa yhtä täsmällistä sisältöä kuin
henkilömäärälle, kuten ei ole tehty puitepäätöksen sisältämässä määritelmässä" (s. 61).

Esityksen mukaan ehdotettu terroristiryhmän määritelmä on myös "samankaltainen"
kuin mitä on ehdotettu rikollisjärjestön määritelmän kirjoitustavaksi hallituksen esityksessä
rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen säätämisestä rangaistavaksi" (ks. HE 183/1999vp, s.
61). Tuota esitystä koskeneessa lausunnossaan perustuslakivaliokunta kuitenkin nimenomaan
kiinnitti huomiota rikollisjärjestön määritelmän ongelmallisuuteen täsmällisyysvaatimuksen
kannalta (PeVL 10/2000vp, s. 2-3). Valiokunta piti rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteen
sisältyvän täsmällisyysvaatimuksen mukaisena sitä, että "rikossäännöksen tulee antaa selkeä
kuva säännöksen soveltamisalan ytimestä" (s. 3).

Terroristiryhmän määritelmä 6 §:ssä täsmentyy, jos sitä lukee yksityiskohtaisten
perustelujen valossa. Jo yksin rikossäännöksen pitäisi kuitenkin kyetä muodostamaan riittävän
selkeä kuva säännöksen soveltamisalan ytimestä - ja siten siis ilman tarvetta lukea säännöstä
sen perustelujen valossa. Nähdäkseni olisikin syytä pohtia, missä määrin nyt vain perusteluista
ilmenevät, terroristiryhmän määritelmää olennaisesti valaisevat näkökohdat olisi syytä
kirjoittaa sisään 6 §:n 2 momentin määritelmään.

Yhteenvetona totean, että lakiesitykseen sisältyy useita kohtia, jotka ovat ongelmallisia
rikosoikeudellisesta lainalaisuusperiaatteesta johdettavan täsmällisyysvaatimuksen kannalta.
Lisäksi edellä selostamassani kohdissa on osin myös ongelmia ainakin sananvapauden
näkökulmasta, koska ehdotetun sääntelyn valossa ei synny riittävän täsmällistä ja
ennakoitavaa kuvaa, missä kulkee yhtäältä "terroristisen toiminnan" ja toisaalta muunlaisen
rikollisen toiminnan tai peräti täysin oikeudellisesti sallitun, esimerkiksi sananvapauden
piiriin, kuuluvan toiminnan raja.

Nähdäkseni ongelmat ovat sitä luokkaa, että lakiehdotus on tällaisena ristiriidassa
perustuslain kanssa ja siten käsiteltävä - koska kysymys on valtiosääntöoikeudellisesti
arvioituna kansainvälisen velvoitteen toimeenpanosta Suomessa - perustuslain 95 §:n
mukaisessa ns. supistetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä.
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Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

Hallituksen esityksessä on arvioitu esitystä myös perustuslain 12 §:n 1 momentin turvatun
sananvapauden ja 13 §:ssä suojatun kokoontumis- ja yhdistymisvapauden näkökulmasta. -
Keskityn seuraavassa lyhyesti tarkastelemaan esitystä lähinnä kokoontumis- ja
yhdistymisvapauden kannalta, koska olen jo edellä ottanut esiin lakiehdotuksen
ongelmakohtia sananvapauden näkökulmasta.

Yhdistymisvapauden piiriin kuuluu taas, paitsi toiminta rekisteröidyissä, myös
toiminta rekisteröimättömien yhdistysten muodossa (HE 309/1993 vp, s. 60/11).

Nähdäkseni ehdotuksessa kriminalisoidussa toiminnassa ei sinänsä voi yleisesti ottaen
olla kysymys perustuslain 13 §:ssä turvatun yhdistymisvapauden käyttämisestä. Joiltakin osin
yhdistymisvapausnäkökulmalla voi kuitenkin olla merkitystä arvioitaessa kriminalisoinnin
sallittavuutta. Tätä perustelee se edellä todettu seikka, että esityksen pohjalta ei ole täysin
yksiselitteisesti arvioitavissa, missä kulkee yhtäältä terroristisen toiminnan ja toisaalta
muunlaisen rikollisuuden sekä varsinkin täysin oikeudellisesti sallitun toiminnan raja.

Yhdistymis- ja kokoontumisvapauden - samoin kuin sananvapauden - kannalta on
olennaista, että vaikka kysymys jopa olisikin terrorismiryhmästä, pelkkä terroristiryhmän
kokouksiin osallistuminen, ryhmän tukeminen mielipiteenilmauksin tai sen kannattaminen
eivät kuitenkaan olisi rikollisia tekoja 34 a luvun 4 §:n perustelujen valossa. Tosin
puitepäätöksessä osallistuminen on kuvattu hyvin yleisluontoisesti, mutta näyttäisi kuitenkin
siltä, että senkin mukaisessa osallistumisessa on kysymys nimenomaan aktiivisesta
toiminnasta. Tätä päätelmää tukee myös se, että alkuperäisessä puitepäätösehdotuksessa
ehdotettiin myös terroristiryhmän tukeminen ja kannattaminen kriminalisoitavaksi, mutta
nämä tekomuodot ovat poissa hyväksytystä puitepäätöksestä.

Osallistumisen aktiivista luonnetta koskeva korostus nähdäkseni sinänsä vähentää
niitä ongelmia, joita ehdotettavaan sääntelyyn sinänsä lähtökohtaisesti liittyy. Ongelmana
kuitenkin on, että osallistumisen aktiivisuuden vaatimus ei tule esiin säädöstekstistä vaan
lähinnä perusteluista. Lisäksi olen jo edellä kiinnittänyt huomiota siihen epäsuhtaan, joka
syntyy, kun yhtäältä painotetaan ryhmän toimintaan osallistumisen aktiivista luonnetta mutta
toisaalta osallistuminen ehdotettaisiin säädettäväksi rangaistavaksi silloinkin kun itse tekoa tai
sen valmistelua ei ole vielä tehty. Jos kerta esimerkiksi pelkkä ryhmän kokouksiin tms.
osallistuminen tai ryhmän tukeminen mielipiteen ilmaisuin eivät olisi aktiivista ja siten
rangaistavaa osallistumista ja jos ryhmä ei edes valmistelisi tosiasiassa rikosta, mitä
oikeastaan aktiivinen osallistuminen ryhmän toimintaan enää voisi olla?

Kansallinen liikkumavara EU:n säädösten toimeenpanotilanteissa

Ehdotetuissa pykälissä on monessa kohdin perustuslain toteuttamiseksi sekä suomalaisen
lainsäädäntötekniikan noudattamiseksi täsmennetty sääntelyä osin huomattavastikin
verrattuna puitepäätökseen terrorismin torjumisesta. Puitepäätös on esimerkiksi
terrorismiryhmän johtamista ja siihen osallistumista koskeviltaan osiltaan sanamuotonsa
puolesta merkittävästi avoimempi ja tulkinnanvaraisempi sekä siten periaatteessa laveammille
rangaistusvastuuta koskeville tulkinnoille sijaa antavampi kuin hallituksen esitys. Samoin
esitys näyttäisi määrittävän Suomen rikoslain soveltamisalaa tavalla, joka on jonkin verran
suppeampi kuin mitä puitepäätös tältä osin näyttäisi edellyttävän (ks. 7 §, ks. myös HE, s. 19.)

Yleisesti ottaen voidaan siis sanoa, että terrorismia koskevan normiston
soveltamisalaa on hallituksen esityksessä eräissä kohdin merkittävästikin supistettu siitä,
millaisena tämän normiston soveltamisala näyttäytyy puitepäätöksen merkittävästi väljempien
ja siten tulkinnanvaraisempien ilmaisujen valossa.
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Puitepäätöksessä varsin tulkinnanvaraisesti muotoiltujen kriminalisointivelvoitteiden
täsmentäminen ja siten myös supistaminen hallituksen esityksessä perustuu sinänsä
hyväksyttäviin tarkoituksiin. Taustalla on yleisesti ottaen tarve ottaa huomioon perustuslain 8
§:stä rikosoikeudelliselle sääntelylle seuraavat sääntelyn täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden
sekä siten ennakoitavuuden vaatimukset. Esityksen lähtökohdaksi on muutoinkin - mielestäni
aivan perustellusti - otettu se, "että kriminalisointeja ei uloteta juuri pidemmälle kuin mitä
Suomen kansainväliset velvoitteet välttämättä edellyttävät". Lisäksi tavoitteena on ollut kirjata
puitepäätöksen edellyttämät velvoitteet lakiin suomalaisen rikosoikeudellisen
lainkirjoittamisperinteen mukaisesti, jotta säännösten rakenne ja kirjoitustapa vastaisivat
mahdollisimman pitkälle rikoslain kokonaisuudistuksessa omaksuttuja periaatteita. Tämä
kaikki on mielestäni lähtökohtaisesti täysin hyväksyttävää.

Hyväksyttävistä tarkoitusperistään huolimatta puitepäätöksen leimallisen väljästi
muotoiltujen kriminalisointivelvoitteiden täsmentäminen ja siten normiston soveltamisalan
supistaminen hallituksen esityksessä ei välttämättä ole aivan ongelmatonta ainakaan EU:n
oikeuden näkökulmasta.

Esiin tuleekin kysymys kansallisesta "liikkumavarasta" EU:n säädösten kansallisessa
toimeenpanossa, erityisesti mahdollisuudesta ottaa huomioon kotimaisesta
perusoikeussääntelystä lainsäädännölle asettuvia, EU:n perusoikeuksiin nähden tiukempia,
vaatimuksia. Kysymyksenasettelu koskee ensisijaisesti kotimaista lainsäätäjää, mutta se voi
tulla esiin myös EU:n oikeuden konkreettisissa soveltamistilanteissa suomalaisissa
syyttäjäviranomaisissa ja tuomioistuimissa (- mitä kukaan tuskin sinänsä toivoo nyt käsillä
olevan kaltaisen sääntelyn yhteydessä, koska se merkitsisi, että Suomessa olisi tehty rikos
terroristisessa tarkoituksessa). Suomalainen lainsoveltaja (tuomioistuin tai
hallintoviranomainen) on näet velvollinen ottamaan huomioon EU:n säädöksen
valtionsisäisen toimeenpanosäädöksen tulkinnassa ja soveltamisessa sen taustalla olevan EU:n
säädöksen. EY:n tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan Suomen oikeutta ja
erityisesti EU:n säädösten tai päätösten kansallisia toimeenpanosäädöksiä on tulkittava "niin
pitkälle kuin mahdollista" sopusoinnussa EU:n oikeuden kanssa.

Kysymystä kotimaisten perusoikeussäännösten merkityksestä ja vaikutuksista Euroopan
unionin säädösten valtion sisäisissä toimeenpanotilanteissa säädös- tms. päätöksin voidaan
arvioida sekä Euroopan unionin oikeuden että Suomen valtiosääntöoikeuden näkökulmasta.
Valittava näkökulma suuntaa kysymyksenasettelujen hahmottumista ja vaikuttaa
konkreettisiin kannanottoihin.

Kansallisen (valtiosääntöoikeudellisen) näkökulman mahdollisuutta havainnollistaa hyvin
varsinkin Italian ja Saksan valtiosääntötuomioistuinten oikeuskäytäntö, jonka alkujuuret
juontuvat aina 1970-luvun alussa ratkaistuihin tapauksiin Frontini (Italian
valtiosääntötuomioistuimen ratkaisu tapauksessa Frontini v. Ministero delle Finanze, ks. esim.
[1974] Common Market Law Reports, s. 372) ja Internationale Handelsgesellschaft (Saksan
valtiosääntötuomioistuimen ratkaisu tapauksessa Internationale Handelsgesellschaft mbH v
Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermitter, ks. esim. [1972] Common Market
Law Reports, s. 177). Ratkaisuissa kumpikin valtiosääntötuomioistuin päätti pidättää itsellään
toimivallan arvioida EY:n säädösten pätevyyttä perustuslakiensa valossa.

Saksan valtiosääntötuomioistuin on sittemmin merkittävästi muovannut kantojaan
(ks. esim. Wünsche Handelsgesellschaft tapaus, [1987] Common Market Law Reports 225
sekä varsinkin EU:n perustamissopimuksen eli Maastrichtin sopimuksen perustuslain
mukaisuutta koskenut ratkaisu tapauksessa Brunner v. European Union Treaty, [1994]
Common Market Law Reports 57]. Silti Saksan, samoin kuin alkuperäisessä kannassaan
myöhemminkin pitäytyneen Italian, valtiosääntötuomioistuinten perusviesti EY:n
tuomioistuimen ja yleisemmin EU:n suuntaan tänä päivänäkin edelleen on, että niillä on
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omasta mielestään toimivalta ottaa tietyin edellytyksin kantaa EU:n oikeuden pätevyyteen tai
yleensä unionin jäsenyyteen maidensa perustuslakien pohjalta.

Myös Suomessa on esitetty viime aikoina varsin pitkälle meneviä ja vahvoja
näkemyksiä kansallisten perusoikeussäännösten merkityksestä ja vaikutuksista EU:n oikeuden
toimeen- ja täytäntöönpanon tilanteissa.

Perustuslakivaliokunta on ensinnäkin todennut, että Euroopan unionin
perusoikeuksien sitovuus saa ulottua jäsenvaltioihin vain niille kuuluvissa EU:n oikeuden
toimeenpanotehtävissä "eikä saa tällöinkään heikentää kansallisen perusoikeussuojan tasoa"
(PeVL 25/200l vp, s. 4). Lisäksi valiokunta on muun muassa huomauttanut, ettei "valtioon
kohdistuville kansainvälisille velvoitteille voida asettaa samanlaisia täsmällisyysvaatimuksia
kuin velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi mahdollisesti tarvittaville kansallisen rikoslain
säännöksille" (PeVL 7/2002 vp).

Asetelma näyttää kuitenkin lähtökohtaisesti merkittävästi toisenlaiselta EU:n oikeuden
kannalta.

EU:n oikeuden näkökulmasta lähtökohtana ensinnäkin on, että jäsenvaltiot toteuttavat
mahdollisimman tehokkaasti ja täysimääräisesti EU:n jäsenyydestä seuraavat velvoitteensa.

Nyt käsillä oleva EU: säädös on ns. III-pilarin alainen puitepäätös. EU:n
perustamissopimuksen 34 artiklan 2 b -alakohdan mukaan puitepäätökset koskevat
"jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä." Lisäksi artiklakohdassa on määrätty, että
puitepäätökset velvoittavat "jäsenvaltioita saavutettavaan tulokseen nähden, mutta jättävät
kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot." Niistä ei kuitenkaan "seuraa
välitöntä oikeusvaikutusta" (direct effect).2

Puitepäätös antaa näin ollen sijaa kansallisista lainsäädäntötekniikoista ja -perinteistä
tms. toimeenpanolainsäädännölle asettuvien vaatimusten huomioon ottamiselle.
Huomionarvoista kuitenkin myös on, että terrorismipuitepäätös on luonteeltaan
vähimmäistasosäädös. Vähimmäisluonteesta johtuu, että sen soveltamisalaa ei voida supistaa
kansallisin lainsäädäntötoimenpitein.

Toiselta puolen puitepäätöksen 1 artiklan 2 kappaleen mukaan sillä ei muuteta
velvollisuutta kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa taattuja
perusoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita. Ilmaisulla on kuitenkin nähdäkseni tarkoitettu
painottaa EU:n oikeuden oman perusoikeusulottuvuuden merkitystä puitepäätöksen
yhteydessä.

Ylipäätään EU:n oikeuden näkökulmasta on yksiselitteistä, että EU:n säädösten
kansallisia toimeenpanotilanteita on EU:n tasolta arvioitaessa tarkasteltava lähinnä EU:n
oikeuden perusoikeuksien, ei siis jäsenvaltioiden perustuslakien, näkökulmasta.

Tällöin lähtökohtana on, että jäsenvaltioiden lainsäätäjä, hallintoviranomaiset ja
tuomioistuimet toimivat Euroopan unionin oikeuden soveltamisalalla, kun ne toimeen- ja
täytäntöönpanevat Euroopan unionin oikeutta. Tähän liittyen ne ovat myös sidottuja Euroopan
unionin oikeuden omaan perusoikeusulottuvuuteen, jonka merkitys ja kattavuus ovat
vähintään samat kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen. Nämä lähtökohdat käyvät ilmi edellä
selostetuista Euroopan unionin perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdasta ja 52 artiklan 3
kohdasta. EU:n oikeuden lähtökohtia voidaan näin ollen luonnehtia siten, että EU:n
oikeudellisessa mielessä jäsenvaltioiden lainsäätäjät yms. tahot tavallaan "astuvat pois"
kansallisen oikeuden piiristä ja tulevat EU:n oikeuden soveltamisalalle, ml. sen perusoikeudet,
kun ne toimeenpanevat EU:n oikeutta säädös- tms. päätöksin.

EY:n tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin säädösten
pätevyyttä ei voida myöskään arvioida kansallisten perusoikeussäännösten vaan ainoastaan

2 Puitepäätös rinnastuu näin ollen oikeudellisen sitovuutensa luonteen ja ulottuvuuden puolesta pitkälti
EY:n direktiiveihin, paitsi sillä erotuksella, että niihin ei voi liittyä direktiivien tavoin (vertikaalista)
välitöntä oikeusvaikutusta.
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unionin omien perusoikeuksien valossa (C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbh
[1970] ECR 1125). Jäsenvaltioiden yhteinen valtiosääntöperinne, samoin kuin tietyt
kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja varsinkin Euroopan ihmisoikeussopimus, tarjoavat
tosin "lähtökohtia" ja "virikkeitä" EY:n tuomioistuimelle perusoikeuskytkentäisissä
ratkaisutilanteissa (ks. esim. C-4/73 Nold [1974] ECR 491 ja C-36/75 Rutili [1975] ECR
1219). Lisäksi toimivalta julistaa EY:n oikeuden säädös pätemättömäksi kuuluu EY:n
tuomioistuimen mukaan vain sille itselleen (C-314/95 Foto-Frost [1987] ECR 4199).

EU:n perusoikeuskirja on jossain määrin asettanut uuteen valoon EU:n oikeuden ja
kansallisten perusoikeuksien välisen keskinäissuhteen siihen nähden, millaisena tämä suhde
näyttäytyy EY:n tuomioistuimen aikaisemman oikeuskäytännön valossa. Perusoikeuskirjan 53
artiklassa on määrätty, että "tämän perusoikeuskirjan määräyksiä ei saa tulkita siten, että se
rajoittaisi tai loukkaisi niitä ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotka tunnustetaan …
Jäsenvaltioiden perustuslaeissa, niiden soveltamisalojen mukaisesti". Määräystä on pidetty
tulkinnanvaraisena sen suhteen, missä määrin se tarjoaa perusteen ottaa huomioon kansallisten
perustuslakien perusoikeussäännöksistä johdettavia tiukempia tai laajempia vaatimuksia EU:n
oikeuden toimeen- ja täytäntöönpanon tilanteissa. Tällä taas saattaa olla jotain merkitystä
"kansallisen" liikkumavaran EU:n oikeudellisen arvioinnin kannalta.

Yleisellä tasolla tilannetta voisikin luonnehtia siten, että tällä hetkellä on EU:n
oikeuden kannalta jonkin verran tulkinnanvaraista, missä määrin kansallisella lainsäätäjällä tai
tuomioistuimilla on mahdollisuus ottaa huomioon kotimaisesta perustuslaista asettuvia
tiukempia vaatimuksia EU:n oikeuden valtionsisäisissä toimeen- tai täytäntöön panon
tilanteissa. - Kenties juuri tässä nykyisessä epäselvyyden tilassa onkin peruste sille, miksi
Suomessa voidaan EU:n oikeuden estämättä supistaa terrorismipuitepäätöksen soveltamisalaa
kansallisin lainsäädäntötoimenpitein, jotta toimeenpanossa voidaan asianmukaisesti ottaa
huomioon kotimaisesta perustuslaista lainsäädännölle asettuvat vaatimukset. Sen lisäksi
kansallisen liikkumavaran tarvetta erityisesti nyt käsillä olevan kaltaisen EU-säädösten
toimeenpanon tilanteissa voidaan tietenkin perustella useilla muillakin syillä, mutta ne eivät
välttämättä kuitenkaan ole päteviä EU:n oikeuden näkökulmasta.

Helsingissä 2. päivänä marraskuuta 2002

Tuomas Ojanen
julkisen eurooppaoikeuden professori
Helsingin yliopisto
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Perustuslakivaliokunnalle

Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä terrorismia koskeviksi
rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi (HE 188/2002 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa.

Yleistä

Esityksen keskeinen valtiosääntöoikeudellinen kiinnekohta on perustuslain 8 §:n säännös
rikosoikeudellisesta lainalaisuusvaatimuksesta. Perustuslainkohtaa pitkälti vastaavat normit
löytyvät myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklasta sekä kansalais- ja poliittisia
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 15 artiklasta. Huomionarvoista on, että molemmissa
sopimuksissa (ks. EIS 15 artikla ja KP-sopimuksen 4 artikla) ja niiden vaikutuksesta perustuslain
23 §:ssä rikosoikeudellinen lainalaisuusvaatimus on korotettu kriisioloissa loukkaamattomien
ihmisoikeuksien piiriin. Vaikka terrorismia pidettäisiin jossakin tilanteessa uhkana kansakunnan
elämälle ja siten perusteena hätätilan julistamiselle ja valtion ihmisoikeusvelvoitteista
poikkeamiselle, ihmisoikeussopimukset eivät oikeuta poikkeamaan taannehtivan rikoslain
kiellosta, rikosoikeudellisen sääntelyn täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksesta tai
rikosoikeudellisen lainalaisuusvaatimuksen muista osa-alueista.
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Rikosoikeudellisen legaliteettivaatimuksen loukkaamattomuutta poikkeusoloissa ja terrorismin
torjunnassa on korostettu Euroopan neuvoston ministerikomitean 11.7.2002 hyväksymissä
suuntaviivoissa ihmisoikeuksista terrorismin vastaisessa taistelussa (H(2002)004, ks. suuntaviiva
XV). Lisäksi asiakirjassa korostetaan rikosoikeudellisen syyttömyysolettaman noudattamista
terrorismin torjunnassa (suuntaviiva IX). YK:n ihmisoikeuskomitea puolestaan on heinäkuussa
2001 hyväksymässään yleisessä kannanotossa nro 29 katsonut rikosoikeudellisen
syyttömyysolettaman kuuluvan sellaisiin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteisiin,
joista ei ole oikeutettua poiketa edes kriisioloissa, huolimatta siitä että KP-sopimuksen
asianomainen normi (14 artiklan 2 kappale) ei sisälly saman sopimuksen luetteloon
kokonaisuudessaan ehdottomista sopimusmääräyksistä (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, kappaleet 11
ja 16).

Myös Euroopan unionin perusoikeuskirja sisältää 49 artiklassa määräyksen rikosoikeudellisista
legaliteetti- ja suhteellisuusperiaatteista. Siltä osin kuin peruskirjan 49 artiklan vaatimukset
ilmaisevat ihmisoikeussopimuksiin kirjattuja kriisioloissa loukkaamattomia normeja,
perusoikeuskirjan 52 ja 53 artikloista seuraa että myöskään peruskirjan 49 artiklasta ei saa
poiketa vakavimmissakaan kriisioloissa.

!

Edellä sanotun tarkoituksena ei ole tukea käsitystä, jonka mukaan kansainvälinen terrorismi
nykyisin muodostaisi Suomen kannalta ihmisoikeussopimuksissa tarkoitetun kansakunnan
elämää uhkaavan hätätilan. Pikemminkin tarkoituksena on osoittaa, että vaikka terrorismi
jossakin maassa tai tilanteessa muodostaisi perusteen hätätilan julistamiselle ja
ihmisoikeusvelvoitteista poikkeamiselle, rikosoikeudellinen lainalaisuusvaatimus ja
(ihmisoikeuskomitean tulkinnan mukaan) syyttömyysolettama eivät ole
poikkeamismahdollisuuden piirissä. Eräs EU.n jäsenvaltioista, Yhdistynyt Kuningaskunta, on
katsonut aiheelliseksi 11.9.2001 tapahtumien jälkeen julistaa kansallisen hätätilan ja poiketa
eräiltä osin henkilökohtaisen vapauden suojaa koskevista ihmisoikeusvelvoitteistaan.

Esitykseen sisältyvän pakkokeinolain muutoksen osalta viittaan jatkossa myös yksityisyyden
suojaan perusoikeutena ja ihmisoikeutena (perustuslain 8 §, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8
artikla, KP-sopimuksen 17 artikla, EU:n perusoikeuskirjan 7 artikla).

Ehdotetut rikoslain säännökset

EU:n puitepäätös terrorismin torjunnasta perustuu oikeusvaltiollisesti ja ihmisoikeuksien kannalta
terveeseen peruslähtökohtaan, kun siinä ei edellytä jäsenvaltioiden kriminalisoivan abstraktisti
"terrorismin" vaan kvalifioivan omassa lainsäädännössään tietyt muutoinkin rikoksiksi
määritellyt teot "terrorismirikoksiksi". Maailmalta on runsaasti kielteisiä esimerkkejä siitä,
kuinka "terrorismin" määrittely itsessään rikokseksi johtaa rikosoikeudellisen
lainalaisuusvaatimuksen vakaviin loukkauksiin.

Hallituksen esityksen laatijoita voi puolestaan kiittää siitä, että monissa kohdin puitepäätöksessä
epämääräisiksi tai monimielisiksi jääneitä kohtia on kansalliseen rikoslakiin siirrettäessä
tietoisesti pyritty muokkaamaan rikosoikeudellisen lainalaisuusvaatimuksen paremmin
turvaavaan muotoon. Tämä on myös puitepäätöksen näkökulmasta täysin hyväksyttävää, kun
otetaan huomioon että EU-tason normiohje väistämättä perustuu kansallisten
rikosoikeusjärjestelmien yhteisille piirteille eikä siten kaikissa yksityiskohdissa voi saavuttaa
minkään kansallisen järjestelmän tasoa sääntelyn yksityiskohtaisuudessa ja täsmällisyydessä.
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Edellä sanotuista puitepäätöksen ja hallituksen esityksen myönteisistä piirteistä huolimatta
rikosoikeudellinen lainalaisuusvaatimus on syytä ottaa edelleen vakavasti esityksen kriittisessä
arvioinnissa ja eduskuntakäsittelyssä. Kansainvälisen terrorismin nykyisin esiintyvissä muodoissa
on kysymys rikoksista, jotka ovat sekä äärimmäisen vakavia että poikkeuksellisen vaikeasti
selvitettäviä. Tätä taustaa vasten on oltava valmiita harkitsemaan sellaisia oikeusvaltiollisten
rikosoikeudellisten periaatteiden kannalta poikkeuksellisia ratkaisuja kuin valmistelun
kriminalisointi tai suomalaista osallisuusoppia lievemmän myötävaikutuksen kriminalisointi.
Mutta juuri tällaisten ratkaisujen poikkeuksellisuuden vuoksi on pidettävä tiukasti huoli siitä, että
sääntely pysyy täsmällisenä ja tarkkarajaisena ja välttää terrorismirikosten kansallisessa
sääntelyssä muualla usein käytetyt kehämääritelmät.

Puitepäätös on altis ihmisoikeusperusteiselle kritiikille siinä, että sen 2 artikla sisältää edellä
mainitusta terveestä peruslähtökohdasta poikkeavan määräyksen terroristiryhmään liittyvistä
rikoksista, toisin sanoen terroristiryhmän johtamisesta ja terroristiryhmän toimintaan
osallistumisesta. Kun ryhmän ei kummassakaan tapauksessa nimenomaisesti edellytetä tehneen
ainuttakaan puitepäätöksen 1 artiklassa tarkoitettua terroririkosta, avautuvat portit
rikosoikeudellisesta lainalaisuusvaatimuksesta poikkeamiselle, jos puitepäätöstä toteutettaessa
terrorismiluonnehdinta liitetään sellaisiin yksilöihin, ryhmiin ja tekoihin, jotka eivät ole
syyllistyneet yhteenkään rikosoikeudellisesti rangaistavaan tekoon, lukuunottamatta
osallistumistaan sellaiseen ryhmään joka juuri tämän osallistumisen kautta määritellään
terroristiryhmäksi. Kyseessä on kehämääritelmä.

Kuvatusta kehästä ei ole muuta rikosoikeudellisen lainalaisuusvaatimuksen kannalta
hyväksyttävää ulospääsyä kuin että kansallisessa lainsäädännössä myös terroristiryhmään liittyvät
rikokset määritellään siten, että ryhmän on tullut tehdä ainakin yksi sinällään rangaistava teko.
Tuo "teko" puolestaan voi olla yritys, uhkaus tai jopa valmistelu, jos nämä tekomuodot säädetään
rangaistaviksi rikosoikeudellisen lainalaisuusvaatimuksen kannalta hyväksyttävällä tavalla.
Puitepäätöksen 2 artikla ei edellytä tällaista sääntelyä, mutta ei myöskään kiellä jäsenvaltioita
asettamasta rikosoikeudellisen lainalaisuusvaatimuksen toteuttamiseksi edellytystä ainakin
yhdestä rangaistavasta teosta ennen kuin terroristiryhmän johtamisesta tai sen toimintaan
osallistumisesta voidaan tuomita rangaistukseen.

Hallituksen esityksessä puitepäätöstä onkin "korjattu" terroristiryhmän johtamisen osalta, kun
rikoslain 34a luvun 3 §:n mukaan edellytettäisiin ryhmän tehneen ainakin yhden rikoksen,
mukaan lukien yrityksen, uhkauksen tai valmistelun kautta täyttyvät rikokset. Samaa, mielestäni
oikeutettua ja ihmisoikeussopimusten, perustuslain ja perusoikeuskirjan kannalta jopa
välttämätöntä "korjausta" ei kuitenkaan ole ulotettu terroristiryhmän toimintaan osallistumiseen
(saman luvun 4 §). Pidän välttämättömänä tämän säännösehdotuksen muuttamista eduskunnassa
siten että siinä kriminalisoidaan "osallistuminen" vain vähintään yhden muutoinkin rangaistavan
teon kautta. Hallituksen esityksen yksityiskohtaiset perustelut eivät ole vakuuttavat, kun niissä
pyritään liittämään "johtaminen" kielellisesti jo toteutuneeseen (rikolliseen) toimintaan mutta
katsotaan "osallistumisen" voivan toteutua ilman rikollista tekoakin.3

3 Puitepäätöksen asianomainen kohta (2 artiklan 2 kappale) kuuluu suomeksi: "2. Kunkin jäsenvaltion on
toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että seuraavista tahallisista teoista rangaistaan: a)
terroristiryhmän johtaminen; b) terroristiryhmän toimintaan osallistuminen mukaan lukien tietojen tai
aineellisten välineiden antaminen sille tai sen toiminnan rahoittaminen jollakin tavalla tietoisena siitä, että
osallistuminen edistää terroristiryhmän rikollista toimintaa." Vastaava englanninkielinen teksti kuuluu: "2.
Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the following intentional acts are
punishable: (a) directing a terrorist group; (b) participating in the activities of a terrorist group, including
by supplying information or material resources, or by funding its activities in any way, with knowledge of
the fact that such participation will contribute to the criminal activities of the terrorist group."
Englanninkielisen version sisältämästä futuurimuodosta "will contribute" ei voi päätellä, että kansallisen
kriminalisoinnin olisi ulotuttava myös sellaisiin terroristijärjestöihin, jotka eivät vielä ole tehneet yhtään
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Ehdotetun 4 §:n ongelmallisuus liittyy osittain siihen, että terroristiryhmä määriteltäisiin 6 §:n 2
momentissa varsin avoimella tavalla mm. suhteessa ryhmän pysyvyyteen ja sisäisen
järjestäytymisen asteeseen. Kun 3 §:n soveltaminen edellyttää vähintään yhtä itsessään
rangaistavaa tekoa, määritelmän avoimuus ei muodostu ongelmalliseksi. Sen sijaan suhteessa 4
§:ään joudutaan edellä kuvattuun ongelmaan.

Ehdotettu 4 § ei vastaa valiokunnan puitepäätöksen valmistelussa esittämää kantaa, jonka
mukaan terroristiryhmän toimintaan osallistumisen rangaistavuuden tulisi "edellyttää henkilön
aktiivista osallistumista ryhmän terroristiseksi katsottavaan toimintaan" (PeVL 41/2001 vp, ks.
myös La VL 20/2001 vp). Myös rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen kriminalisointia (HE
183/1999 vp) arvioidessaan valiokunta piti rangaistavuuden tärkeinä edellytyksinä, että
osallistuminen on aktiivista ja että päätekona oleva rikos todella tehdään (Pe VL 10/2000 vp, ks.
myös Pe VL 26/2002 vp).

(1) Pidän siis 34a luvun 4 §:n säännöstä esityksen perusheikkoutena ja korjausta vaativana. Myös
eräiltä muilta osin rikoslain muuttamista koskeva lakiehdotus antaa aihetta kriittisiin huomioihin.

(2) Kun saman luvun 1 §:n 1 momentin johdantolauseessa on pyritty parantamaan sääntelyn
täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta puitepäätökseen verrattuna, eräässä kohdin säännös on
muodostunut liian suppeaksi puitepäätöksen kannalta. Säännöksessä edellytettäisiin että teko on
omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa "jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle".
"Valtion" sijasta tässä tulisi puhua "kansakunnasta", jotta terroririkoksia ei rajata vain julkiseen
valtaan välittömästi kohdistuviin tekoihin.4

(3) Terroristiryhmän johtamista koskevan säännöksen (3 §) 3 momentin sanamuotoa tulisi
esityksen hyvin kirjoitettujen perustelujen avulla kehittää siten, että ei ajauduta ristiriitaan
syyttömyysolettaman kanssa. Esimerkiksi: "Joka tuomitaan terroristiryhmän johtamisesta, on
tuomittava myös sellaisesta 1 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta, jonka hän on tehnyt tai jonka
terroristiryhmä on hänen johtamanaan muutoin tehnyt. Sama koskee sellaisen rikoksen
rangaistavaa yritystä tai 2 §:ssä tarkoitettua rikosta." Kyseisiin tekoihin kohdistuvan "johtamisen"
tulisi siis kriminalisoinnin tunnusmerkistön osana olla faktuaalista ja toteen näytettyä eikä vain
seurata siitä, että henkilö säännöstä sovellettaessa päätetään luokitella kyseisen ryhmän
"johtajaksi".

(4) En ymmärrä, mihin viittaa 5 §:n 4 momentin alussa käytetty ilmaisu "Mitä edellä säädetään".
Tämä ymmärryksen puute voi olla osoitus säännöksen ongelmallisuudesta suhteessa
rikosoikeudelliseen lainalaisuusvaatimukseen.

Pakkokeinolaki

Pakkokeinolain muutoksin ehdotetut laajennukset telekuuntelun, televalvonnan, teknisen
tarkkailun ja DNA-tunnistuksen ulottamiseksi kattamaan terroririkokset ei ole itsessään
ongelmallista yksityisyyden suojan osalta omaksutun tulkintalinjan kannalta. Kyse on vakavista
ja vaikeasti selvitettävistä rikoksista. Silti lakiehdotukseen liittyy kaksi ongelmaa:

rangaistavaa tekoa. Kyseinen ilmaisu nimittäin viittaa vain henkilön tulevaisuuteen kohdistuvaan
tietoisuuteen sillä hetkellä kun hän osallistuu "toimintaan". Itse osallistuminen saatetaan kuitenkin
puitepäätöksen estämättä säätää rangaistavaksi sillä edellytyksellä että järjestö oli jo tehnyt tai sittemmin
ennen henkilön tuomitsemista teki ainakin yhden terroririkoksen.
4 Itse puitepäätöksen suomenkielisessä tekstissä esiintyy merkitykseltään epämääräinen sana "maa",
englanniksi "country", ruotsiksi "land", saksaksi "Land", ranskaksi "pays".
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(1) Kuten olen aiemmin valiokunnalle kantanani esittänyt, kyseisiä rikosoikeudellisia
pakkokeinovaltuuksia ei tule laajentaa ennen kuin valtuuksien tähänastisesta käytöstä on saatu
asianmukaiset selvitykset, arvioitu valtuuksien käytön perusoikeusvaikutukset ja toteutettu
sellaiset järjestelmätason muutokset, joilla toimivaltuuksien kohteena olevien oikeusturva
saadaan perusoikeuksien kannalta hyväksyttävälle tasolle. Viittaan eduskunnan
apulaisoikeusasiamiehen 9.10.2002 antamaan ratkaisuun, jossa puututtiin tuomioistuinten
myöntämiin ns. tolppalupiin televalvonnassa, samoin kuin lupien myöntämiseen ilman hakijan
läsnäoloa. Kun myönnettyjä toimivaltuuksia on käytetty ja ehkä edelleen käytetään valiokunnan
hyväksyttäville perusoikeusrajoituksille vetämä raja ylittäen, uusia toimivaltuuksia ei tulisi
lainkaan myöntää, ennen kuin lain noudattaminen on oikeusturvajärjestelyjen ja valvonnan
parantamisen avulla turvattu.

(2) Ehdotetut pakkokeinolain säännökset ovat niiden erään lainsäädäntöteknisen heikkouden
vuoksi tulkinnallisesti vaarallisen avoimia, etenkin kun otetaan huomioon, ettei toimenpiteen
kohteeksi joutuvilla yleensä ole edes tietoa pakkokeinon kohteeksi joutumisesta, saati tehokkaita
oikeussuojakeinoja. Ehdotetun 5a luvun 2 §:n 9 kohdassa on (oikein) viitattu tiettyihin rikoslain
34 a luvun yksilöityihin säännöksiin. Sen sijaan 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa, 4 §:n 1 momentin
4 kohdassa ja 4 §:n 2 momentissa käytetään kaksimielistä ilmaisua "terroristisessa tarkoituksessa
tehtävän rikoksen valmistelu", vaikka viittauksella tarkoitetaan vain rikoslain 34a §:n 2 §:ää.
Pakkokeinolaista ei kuitenkaan ilmenisi, että viittaus kohdistuu vain yksilöityyn
rikosnimikkeeseen. Huomattakoon, että rikoslakiin ehdotetaan myös määritelmää termistä
"terroristinen tarkoitus" (34a luvun 6 §:n 1 momentti), joten pakkokeinolain soveltaja saattaisi
olettaa ehdotettujen säännösten olevan sovellettavissa minkä hyvänsä rikoksen tutkinnassa jos
tuollainen tarkoitus voidaan osoittaa tai olettaa. Hieman toisenlainen ongelma on ehdotetussa 6
luvun 5 §:n 2 momentissa, jonka viittaus kohdistuu rikoslain 34a lukuun kokonaisuudessaan,
perustelematta miksi 2 § ja 5 § on välttämätöntä saattaa pakkokeinon piiriin (edellinen on eräissä
tapauksissa sakolla rangaistava ja kummankaan osalta DNA-tunnistus ei tunnu teon luonteen
kannalta osuvalta.)

Turussa 5.11.2002

Martin Scheinin, professori


