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terrorismirikos 
 
 
Oikeusministeriössä julkaistiin 22.5.2015 arviomuistio terrorismirikosten uusien 
kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden vaikutuksista rikoslainsäädäntöön. 
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Lausuntopalaute oli pääosin myönteistä ja ehdotettuja muutoksia pääasiallisesti 
kannatettiin. 
 
Yleisesti ottaen arviomuistiota pidettiin hyvin valmisteltuna ja perusteellisena. Lau-
sunnonantajista viisi kiinnitti huomiota perus- ja ihmisoikeuksien sekä laillisuusperi-
aatteen tarkempaan huomiointiin. 
 
Matkustamista terrorismirikoksen tekemistä varten koskevaa säännösehdotusta 
pidettiin pääosin perusteltuna. Neljä lausunnonantajaa esitti, että säännöstä voitaisiin 
jollain tavoin vielä laajentaa tai rangaistusasteikkoa korottaa. Kolme lausunnonanta-
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kentamista joiltakin osin. Neljä lausunnonantajaa katsoi, että salaisten pakkokeinojen 
ja poliisin salaisten tiedonhankintakeinojen tulisi laajemmin olla viranomaisten käytet-
tävissä matkustamisrikosten estämisessä, paljastamisessa ja tutkinnassa.   
 
Kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä varten ja terrorismin rahoittamista 
koskevat muutosehdotukset eivät lausunnoissa saaneet suuresti huomiota. Yhtä 
lausunnonantajaa lukuun ottamatta ehdotettuja tarkennuksia pidettiin niistä lausu-
neiden mukaan sellaisenaan perusteltuina. 
 
Tässä lausuntotiivistelmässä esitetään yhteenveto lausunnoissa esitetyistä yleisistä 
ja ehdotuskohtaisista kannanotoista arviomuistiossa esitettyyn. 
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Sak- och nyckelord terroristbrott 

Sammandrag Justitieministeriet publicerade den 22 maj 2015 en bedömningspromemoria om 
konsekvenserna av de nya internationella kriminaliseringsförpliktelserna för den 
finska strafflagstiftningen. 

Justitieministeriet bad 40 myndigheter, sammanslutningar och personer yttra sig om 
bedömningspromemorian. Utlåtanden inkom från 19 instanser. Därtill meddelande 5 
instanser att de inte yttrar sig, eller att de inte har något att yttra sig om ärendet. 
 
Remissvaren var i huvudsak positiva och i regel understödde remissinstanserna de 
föreslagna ändringarna. 
 
Bedömningspromemorian ansågs i allmänhet vara väl beredd och grundlig. Fem av 
remissinstanserna fäste avseende vid att de grundläggande och mänskliga rättig-
heterna och laglighetsprincipen bör beaktas i större detalj. 
 
Förslaget till bestämmelse om resor i syfte att begå ett terroristbrott ansågs i 
huvudsak motiverat. Fyra remissinstanser föreslog att bestämmelsen skulle kunna 
ytterligare utvidgas på något sätt eller straffskalan höjas. Tre remissinstanser 
föreslog att bestämmelsens tillämpningsområde bör begränsas och fyra remissin-
stanser att definitionerna bör preciseras till vissa delar. Fyra remissinstanser ansåg 
att myndigheterna borde ha bredare tillgång till hemliga tvångsmedel och polisens 
hemliga metoder för att inhämta information när det gäller att hindra, avslöja och 
undersöka resebrott.  
 
Ändringsförslagen till bestämmelserna om att ta emot utbildning för ett terroristbrott 
och finansiering av terrorism ägnades inte någon större uppmärksamhet i utlåtan-
dena. Alla utom en remissinstans ansåg att de föreslagna preciseringarna var 
motiverade som sådana. 
 
I detta remissammandrag presenteras ett sammandrag av remissinstansernas 
allmänna och förslagsvisa synpunkter om förslagen i bedömningspromemorian. 
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1 Johdanto 

 

1.1 Arviomuistio 

Oikeusministeriössä julkaistiin 22.5.2015 arviomuistio, jossa arvioidaan YK:n turvalli-
suusneuvoston hyväksymän ulkomaisia terroristitaistelijoita koskevan päätöslausel-
man (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2178(2014); jäljempänä ”päätös-
lauselma”) ja Euroopan neuvostossa tänä keväänä valmistuneen terrorismiyleisso-
pimuksen (terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus 
(CETS 196, SopS 48–49/2008; jäljempänä ”yleissopimus”)) lisäpöytäkirjan (jäljem-
pänä ”lisäpöytäkirja”) vaikutuksia rikoslainsäädäntöön. Päätöslauselmalla ja lisäpöy-
täkirjalla pyritään puuttumaan erityisesti ulkomaille terroristisessa tarkoituksessa läh-
tevien henkilöiden muodostamaan uhkaan. 

Päätöslauselma velvoittaa jäsenvaltioita kriminalisoimaan ulkomaille matkustamisen 
tarkoituksessa tehdä tiettyjä terrorismirikoksia. Kriminalisoitava on lisäksi tällaisen 
matkustamisen rahoittaminen sekä matkustamisen järjestäminen tai muu edistämi-
nen, värvääminen mukaan lukien. Lisäpöytäkirjassa velvoitetaan päätöslauselmaa 
perustana käyttäen kriminalisoimaan matkustaminen ulkomaille terroristisessa tarkoi-
tuksessa (4 artikla) sekä mainitun matkustamisen rahoittaminen (5 artikla) ja järjes-
täminen tai muu edistäminen (6 artikla). Lisäksi lisäpöytäkirjassa velvoitetaan kri-
minalisoimaan osallistuminen yhteenliittymään tai ryhmään terroristisessa tarkoituk-
sessa (2 artikla) ja koulutuksen ottaminen terrorismiin (3 artikla). Kriminalisointivel-
voitteiden lisäksi lisäpöytäkirja velvoittaa jokaista sopimuspuolta huolehtimaan tieto-
jenvaihdosta koskien 4 artiklan mukaista matkustamista terroristisessa tarkoitukses-
sa (7 artikla). 

Arviomuistiossa katsotaan, että terrorismirikoksia koskevaan rikoslain 34 a lukuun 
tulisi edellä mainittujen velvoitteiden täyttämiseksi lisätä matkustamista terrorismiri-
koksen tekemistä varten koskeva rangaistussäännös (uusi 5 b §). Rangaistavaa olisi 
se, että Suomen kansalainen matkustaa mistä tahansa maasta tai henkilö matkustaa 
Suomesta sellaiseen valtioon, jonka kansalainen hän ei ole tai jossa hän ei pysyvästi 
asu, tehdäkseen siellä muun terrorismirikoksen. Myös yritys olisi rangaistava. Ran-
gaistukseksi tuomittaisiin sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Kriminalisointi 
mahdollistaisi matkustamiseen puuttumisen jo ennen henkilön maasta poistumista.  

Lisäksi arviomuistiossa katsotaan, että kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä 
varten koskevaa rikossäännöstä (rikoslain 34 a luvun 4 b §) tulisi laajentaa siten, että 
koulutuksen tarkoituksena olevien rikosten piiri kattaisi myös terroristisessa tarkoi-
tuksessa tehtävän rikoksen valmistelun. Edelleen arviomuistiossa katsotaan, että 
terrorismin rahoittamista koskevaa sääntelyä olisi laajennettava kattamaan myös 
arviomuistiossa ehdotetun terrorismirikoksen tekemistä varten matkustamisen rahoit-
taminen. 

Arviomuistion mukaan lisäpöytäkirjan 2 artikla sekä päätöslauselman ja lisäpöytäkir-
jan velvoitteet matkustamisen edistämisestä eivät edellytä lainsäädäntömuutoksia. 

Arviomuistion mukaan matkustamisrikosta koskien salaisten pakkokeinojen ja salais-
ten tiedonhankintakeinojen käyttöalaa ei laajennettaisi muihin kuin rangaistusas-
teikosta seuraaviin keinoihin. 
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1.2 Pyydetyt ja saadut lausunnot 

Arviomuistiosta pyydettiin lausunnot 40 taholta. Lausuntoja saatiin yhteensä 19. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö, eduskunnan apulaisoikeusasiamies, valtioneuvoston 
apulaisoikeuskansleri, Päijät-Hämeen käräjäoikeus sekä Suomen Poliisijärjestöjen 
Liitto ry ilmoittivat, etteivät ne lausu asiasta tai ettei niillä ole lausuttavaa. Lausuntoa 
pyydettiin seuraavilta tahoilta. Tähdellä (*) merkityt antoivat lausunnon. 

* Liikenne- ja viestintäministeriö 
 Opetus- ja kulttuuriministeriö 

* Puolustusministeriö 
* Sisäministeriö 
* Ulkoasiainministeriö 
 Valtiovarainministeriö 

 Eduskunnan oikeusasiamies 
 Valtioneuvoston oikeuskansleri 

* Valtakunnansyyttäjänvirasto 
* Poliisihallitus 
* Keskusrikospoliisi 
* Rajavartiolaitoksen esikunta 
* Tulli 
* Maahanmuuttovirasto 
 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto 

* Suojelupoliisi 

 Turun hovioikeus 
* Vaasan hovioikeus 
* Vantaan käräjäoikeus 
 Päijät-Hämeen käräjäoikeus 

* Suomen tuomariliitto ry  
 Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry 
 Suomen Asianajajaliitto  
 Auktorisoidut Lakimiehet ry 

* Suomen Lakimiesliitto ry  
 Julkiset Oikeusavustajat ry 
 Suomen Syyttäjäyhdistys ry 
 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 
 Viestinnän Keskusliitto ry 

* Amnesty International - Suomen osasto ry 
 Suomen Punainen Risti 
 Ihmisoikeusliitto ry 
 Pakolaisneuvonta ry 

 Professori Kimmo Nuotio 
* Apulaisprofessori Sakari Melander 
 Dosentti Jarna Petman 

* Professori Pekka Viljanen 
 Professori Tuomas Ojanen 
 Professori Veli-Pekka Viljanen 

* Professori Martin Scheinin 
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1.3 Lausuntojen keskeinen sisältö 

Lausuntopalaute oli pääosin myönteistä ja ehdotettuja muutoksia pääasiallisesti 
kannatettiin. 

Yleisesti ottaen arviomuistiota pidettiin hyvin valmisteltuna ja perusteellisena. Lau-
sunnonantajista neljä kiinnitti huomiota perus- ja ihmisoikeuksien sekä laillisuusperi-
aatteen tarkempaan huomiointiin (Suomen tuomariliitto ry, Suomen Lakimiesliitto ry, 
Amnesty International, apulaisprofessori Melander, professori Scheinin). 

Matkustamista koskevaa säännösehdotusta pidettiin pääosin perusteltuna. Neljä 
lausunnonantajaa esitti, että säännöstä voitaisiin jollain tavoin vielä laajentaa tai ran-
gaistusasteikkoa korottaa (sisäministeriö, Poliisihallitus, Rajavartiolaitos, professori 
Viljanen). Kolme lausunnonantajaa esitti soveltamisalan rajaamista (Suomen tuoma-
riliitto ry, apulaisprofessori Melander, professori Scheinin) ja neljä lausunnonantajaa 
esitti käsitteiden tarkentamista joiltakin osin (Keskusrikospoliisi, Rajavartiolaitos, 
Vantaan käräjäoikeus, Suomen tuomariliitto ry). Neljä lausunnonantajaa katsoi, että 
salaisten pakkokeinojen ja poliisin salaisten tiedonhankintakeinojen tulisi olla laa-
jemmin viranomaisten käytettävissä terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan 
matkustamisen paljastamisessa, estämisessä ja tutkinnassa (sisäministeriö, Poliisi-
hallitus, Keskusrikospoliisi, Suomen tuomariliitto ry). 

Terrorismirikoksen tekemistä varten kouluttautumista ja terrorismin rahoittamista 
koskevat muutosehdotukset eivät lausunnoissa saaneet suuresti huomiota. Yhtä 
lausunnonantajaa (professori Scheinin) lukuun ottamatta ehdotettuja tarkennuksia 
pidettiin niistä lausuneiden mukaan sellaisenaan perusteltuina. 

Ainoastaan yksi lausunnonantaja (professori Viljanen) otti kantaa arvioon, että lisä-
pöytäkirjan 2 artikla ja matkustamisen edistäminen eivät edellytä lainsäädäntömuu-
toksia. 

Tässä lausuntotiivistelmässä esitetään yhteenveto lausunnoissa esitetyistä yleisistä 
ja ehdotuskohtaisista kannanotoista arviomuistiossa esitettyyn. 
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2 Yleiset arviot 

 

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ei ole huomauttamista arviomuistioon. 

Puolustusministeriö lausuu, että arviointimuistiossa on käsitelty perusteellisesti 
kansainvälistä sopimusta ja sen lisäpöytäkirjoja sekä niiden suhdetta Suomen lain-
säädäntöön ja kansainväliseen oikeuteen. Puolustusministeriöllä ei ole asiassa 
huomautettavaa. 

Sisäministeriö pitää oikeusministeriön arviomuistiota hyvin valmisteltuna. Siinä on 
tarkasteltu ja pohdittu perusteellisesti kriminalisointivelvoitteiden vaikutusta rikoslain-
säädäntöön. Sisäministeriö olisi kuitenkin kaivannut arviomuistion kohtaan kolme 
tietoa siitä, miten muissa EU-maissa matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä 
varten on sanktioitu ja mitä toimivaltuuksia poliisilla on käytössä liittyen matkustami-
seen terrorismirikoksen tekemistä varten. 

Ulkoasianministeriö toteaa, että arviomuistio on perusteellinen ja painottaa ihmis- 
ja perusoikeuksien toteutumista. Arviomuistiossa esitetyissä muutosehdotuksissa on 
huomioitu hyvin kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden ja ihmisoikeuspolitiikan 
näkökulma. 

Valtakunnansyyttäjänviraston (VKSV) mukaan päätöslauselman ja lisäpöytäkirjan 
asettamia vaatimuksia on arviomuistiossa käsitelty kattavasti ja perusteellisesti. Val-
takunnansyyttäjänvirasto pitää muistiossa esitettyjä muutosehdotuksia perusteltuina 
ja tarpeellisina. 

Poliisihallitus pitää arviomuistiota hyvin valmisteltuna – asiaa on tarkasteltu ja arvi-
oitu perusteellisesti. Poliisihallitus katsoo, että jatkovalmistelussa tulisi arvioida myös 
muiden valtioiden lainsäädäntöä, jotta kriminalisoinnit olisivat oikeusjärjestelmien 
erilaisuudesta huolimatta mahdollisimman yhdenmukaiset. 

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää kriminalisoinneilta täsmällisyyttä ja 
tarkkarajaisuutta siten, että kriminalisoitu teko käy ilmi rikoslaista. Nyt kirjoitetut tun-
nusmerkistöt ovat melko avoimia ja niissä on painotettu etupäässä tekojen tarkoitus-
ta. Perusteluteksteissä tulisi kiinnittää huomiota yksityiskohtaisiin perusteluihin, jotta 
lain soveltajan kannalta ei olisi tulkinnanvaraista milloin esimerkiksi matkustamisri-
koksen yritys on täyttynyt ja toisaalta mikä on matkustamisrikoksen suhde terroristi-
sessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun. 

Keskusrikospoliisi (KRP) pitää arviomuistiossa ehdotettuja muutoksia rikoslain 
34 a lukuun kannatettavina ja sisällöltään ja rangaistusasteikoltaan pääosin asian-
mukaisina. Matkustamisen kriminalisointi mahdollistaa niin kutsuttuun ”foreign figh-
ter” -ilmiöön puuttumisen ja matkustamisen terroristisessa tarkoituksessa ehkäisemi-
sen. 
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Rajavartiolaitoksen esikunta huomauttaa, että Rajavartiolaitoksen tehtävistä ja 
toimivaltuuksista terrorismintorjunnassa säädetään rajavartiolaissa (578/2005), ei-
vätkä rikoslain 34 a luvun terrorismirikokset kuulu sen esitutkintatoimivallan piiriin. 
Tehokas terrorismintorjunta edellyttää kaikkien viranomaisten tiivistä yhteistyötä, 
jossa erityistä huomioita tulee kiinnittää viranomaisten välisen tiedonkulun varmista-
miseen. Tiiviillä yhteistyöllä voidaan parhaiten varmistaa, että myös Rajavartiolaitok-
sen rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suorittama valvonta ja sen toiminnot tukevat 
mahdollisimman tehokkaasti kansallista terrorismintorjuntaa, mahdollisten vierastais-
telijoiden havaitsemista ja heidän saattamistaan viranomaistoimenpiteiden piiriin. 

Tulli tukee ja kannattaa ehdotettuja kansainvälisiin velvoitteisiin perustuvia rikoslain 
muutoksia. Tulli huomauttaa, että rangaistavaksi säädetty teko voi kuulua Tullin ri-
kostorjunnallisen toimivallan piiriin sellaisissa tapauksissa, joissa tekoon sisältyy 
omaisuuden maahantuontia, maasta vientiä tai kauttakuljetusta (laki rikostorjunnasta 
Tullissa 1 luku 2 § 1 d kohta). Tällaisissa tapauksissa terroristisessa tarkoituksessa 
tapahtuvan matkan rahoittaminenkin voi siis tulla Tullin esitutkintatoimivallan piirin. 
Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten ei sen sijaan sellaisenaan voi 
lähtökohtaisesti kuulua tullirikoksen määritelmän alaan, koska tekoon ei sen tun-
nusmerkistön mukaan sisälly omaisuuden kuljettamista. Siltäkin osin kun arviomuis-
tiossa rangaistavaksi säädettäväksi ehdotetut teot eivät ole tullirikoksia, voi Tulli PTR 
-lain mukaisessa yhteistyössä ja siinä säädetyin edellytyksin osallistua rikosten es-
tämis-, paljastamis- ja selvittämistoimiin. 

Maahanmuuttovirasto pitää arviointia terrorismitekojen uusien kansainvälisten kri-
minalisointivelvoitteiden vaikutuksesta rikoslainsäädäntöön toimialansa kannalta tär-
keänä ja tarpeellisena. Tällä hetkellä kriminalisoimatta olevien terrorismiin liittyvien 
tekojen tilanteissa tai niitä epäiltäessä Maahanmuuttoviraston kielteinen päätös oles-
kelulupa- tai kansalaisuushakemusasiassa yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen 
liittyvien syiden takia voi perustua tuomion sijaan muun viranomaisen (suojelupolii-
sin) lausuntoon koskien valtakunnan turvallisuutta tms. Kouluttautumisen ja matkus-
tamisen terrorismirikoksen tekemistä varten sekä terrorismin rahoittamisen säätämi-
nen rangaistaviksi rikoslaissa saattaa siirtää Maahanmuuttoviraston päätösharkin-
taan liittyvän arvioinnin ja tekojen moitittavuuden arvottamisen painopistettä kyseis-
ten tekojen osalta tuomioistuinratkaisuihin viranomaislausuntojen sijaan. Maahan-
muuttovirasto kannattaa tämän vuoksi kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden 
mahdollisimman kattavaa säätämistä rangaistavaksi Suomen rikoslakiin, vaikka 
säännösten soveltamistarvetta ei ennakolta voitaisikaan tietää. Maahanmuuttoviras-
ton mukaan terrorismirikosten torjunnan ja selvittämisen tehokkuus edellyttää sau-
matonta viranomaisyhteistyötä. 

Suojelupoliisi pitää arviomuistiota hyvin valmisteltuna ja perusteltuna. Arviomuisti-
ossa on tarkasteltu monipuolisesti kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden täytän-
töönpanoa Suomen rikoslainsäädäntöön. 
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Vaasan hovioikeuden mukaan muistiossa on tarkkaan harkiten ja seikkaperäisesti 
kartoitettu uusista kansainvälisistä velvoitteista aiheutuvat muutostarpeet kansalli-
seen terrorismirikoslainsäädäntöömme. Siinä on pääosin pidättäydytty ehdottamasta 
muutoksia, joita näistä velvoitteista ei välttämättä johdu, ja varottu esittämästä kri-
minalisointien alan laajentamista hallitsemattomaksi. Hovioikeus pitää tätä viisaana 
lähtökohtana. 

Vantaan käräjäoikeus lausuu, että muistiossa on verrattu varsin perusteellisen tun-
tuisesti päätöslauselman ja lisäpöytäkirjan velvoitteita Suomessa säädettyyn terro-
rismilainsäädäntöön ja mainituista velvoitteista aiheutuvaa tarvetta täydentää Suo-
men kansallista lainsäädäntöä. Tarkastelussa on lisäksi kiinnitetty huomiota myös 
laillisuusperiaatteisiin ja rangaistavuuden ennakoitavuuteen. Muutokset olemassa 
olevaan lainsäädäntöön vaikuttavat maltillisilta ja harkituilta.  

Suomen tuomariliitto ry keskittyi lausunnossaan matkustamisrikoksen ja sen yri-
tyksen kriminalisoimiseen.  

Suomen Lakimiesliitto ry katsoo, että vaikka kansainväliset kriminalisointivelvoit-
teet edellyttävät jonkinlaista matkustamisen ja sen yrittämisen kriminalisointia, on 
erityistä huomiota kiinnitettävä sääntelyyn sopivuuteen kansalliseen oikeuskulttuuriin 
ottaen erityisesti huomioon laillisuusperiaatteen noudattaminen ja se, että sääntelys-
sä on kysymys perusoikeuksien rajoittamisesta.  

Amnesty International pitää päätöslauselman kriminalisointivelvoitteita ihmisoike-
uksien kannalta ongelmallisina siksi, että päätöslauselma on epätarkka, eikä siinä 
käytettyjä käsitteitä määritellä. Yleissopimuksen lisäpöytäkirja on tarkempi kuin pää-
töslauselma, mutta sekin jättää toivomisen varaa laillisuusperiaatteen toteutumisen 
kannalta. On toivottavaa, että näistä seuraavat mahdolliset kriminalisoinnit rajataan 
mahdollisimman tarkasti. Olisi lisäksi toivottavaa, että selvitettäisiin tarkemmin, mitä 
matkustamisrikoksesta epäillyille tai siitä tuomituille voi tapahtua mahdollisen rikos-
oikeudellisen seuraamuksen lisäksi. 

Apulaisprofessori Sakari Melanderin mukaan arviomuistio on yksityiskohtainen, 
seikkaperäinen ja siinä olevia ehdotuksia perustellaan melko kattavasti. Positiivista 
on, että arviomuistiossa esitettyjä kriminalisointiehdotuksia jossain määrin tarkastel-
laan eduskunnan lakivaliokunnan käytännössään muotoilemien kriminalisointeja 
koskevien kriteerien (esim. LaVL 9/2004 vp, s. 1–2 ja LaVM 15/2005 vp, s. 5/I) näkö-
kulmasta. Melanderin mielestä on kuitenkin hieman ongelmallista, että ehdotettuja 
kriminalisointeja ei käytännössä lainkaan tarkastella eduskunnan perustuslakivalio-
kunnan muotoilemien rikoslainsäädäntöön suhteutettujen perusoikeuksien rajoi-
tusedellytysten näkökulmasta (alun perin PeVL 23/1997 vp, s. 2–3). Perustuslakiva-
liokunnalla on runsaasti käytäntöä, jossa kriminalisointien sallittavuutta on tarkasteltu 
valtiosääntöoikeudellisesta, erityisesti rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen, näkö-
kulmasta. Nyt käsillä oleva arviomuistiossa ehdotettu uudistus jälleen laajentaisi ri-
koslain 34 a luvussa tarkoitetun rangaistavan käyttäytymisen alaa ja loitontaisi sitä 
oikeushyviä konkreettisesti loukkaavista teoista. Tätä kehitystä ei Melanderin mu-
kaan voi pitää toivottavana sääntelyn ennustettavuuden näkökulmasta. 
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Professori Martin Scheininin mukaan rikoslain 34 a luku kattaa jo osin, muttei kat-
tavasti, päätöslauselman Suomeen kohdistuvat kolme kriminalisointivelvoitetta. Ri-
koslain tarkistaminen on siis tarpeen, ja suorastaan YK:n peruskirjasta seuraava 
oikeudellinen velvoite. Päätöslauselman tekstistä on kuitenkin vaikea johtaa täsmäl-
lisesti ja tarkkarajaisesti, millaiset teot Suomi on sen perusteella velvollinen kri-
minalisoimaan. Lähimmäs terrorismin määritelmää on tultu vuoden 1999 yleissopi-
muksessa terrorismin rahoittamisen torjumisesta ja turvallisuusneuvoston päätöslau-
selmassa 1566 (2004). YK:n ja kansainvälisen yhteisön on kunnioitettava laillisuus-
periaatetta ja siksi seurattava omia terrorismimääritelmiään. 

Scheininin mukaan päätöslauselman toteuttamisessa on tehtävä linjavalinta kahden 
vaihtoehdon välillä: joko (1) korostetaan laillisuusperiaatetta ja tulkitaan päätöslau-
selmaa olemassa olevien terrorismimääritelmien kautta ja säädetään vain välttämät-
tömät – ja oikeudellisesti perustellut - laajennukset nykyisiin kriminalisointeihin, tai 
(2) omaksutaan päätöslauselman 6 kappaletta seuraten ja se asiayhteydestään irrot-
taen laaja ja epämääräinen terrorismikäsite, ja varmuuden vuoksi kriminalisoidaan 
kaikki, mikä mahdollisesti voisi kuulua tuon kappaleen sanamuodon piiriin, piittaa-
matta siitä miten terrorismi on kansainvälisesti määritelty tai tulisi määritellä. Euroo-
pan neuvoston tasolla on valitettavasti omaksuttu jälkimmäinen vaihtoehto, kun lisä-
pöytäkirja on valmisteltu.  Arviomuistio on laadittu samoista – Scheininin mielestä 
virheellisistä – lähtökohdista kuin lisäpöytäkirja. Arviomuistio on sinänsä hyvin laadit-
tu ja osoittaa kriittiselle lukijalle kuinka ongelmallisia sen sisältämät laajat sään-
nösehdotukset ovat. 
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3 Ehdotuskohtaiset arviot 

 

3.1 Osallistuminen yhteenliittymän tai ryhmän toimintaan terroristisessa 
tarkoituksessa 

Arviomuistiossa todetaan, että lisäpöytäkirjan 2 artikla ei edellytä rikoslain 34 a luvun 
muuttamista tai täydentämistä. 

Professori Viljanen toteaa, ettei hänellä ole huomauttamista siltä osin kun muistios-
sa on päädytty katsomaan, että tarvetta rikoslain muuttamiseen ei ole. 

 

3.2 Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten 

Arviomuistion mukaan kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä varten koske-
vaa rikoslain 34 a luvun 4 b §:ää tulisi muuttaa siten, että koulutuksen tarkoituksena 
olevien rikosten piiriä laajennetaan niin, että tarkoituksena tulee olla 1 tai 2 §:ssä 
tarkoitetun rikoksen tekeminen. Viitatuissa pykälissä säädetään rangaistavaksi terro-
ristisessa tarkoituksessa tehty rikos ja terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikok-
sen valmistelu. Nykyisen säännöksen mukaan kouluttautujan tulee ottaa koulutusta 
tehdäkseen 1 §:n 1 momentin 2–7 tai 2 momentissa tarkoitetun rikoksen. Pykälä 
näin muutettuna kuuluisi seuraavasti: 

Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten 

Joka tehdäkseen 1 tai 2 §:ssä tarkoitetun rikoksen kouluttautuu 4 a §:ssä tarkoitetul-
la tavalla räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai 
haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muiden näihin merkityksel-
tään rinnastuvien erityisten menetelmien tai tekniikoiden käytössä, on tuomittava, 
jollei teko ole 1 tai 2 §:n mukaan rangaistava, kouluttautumisesta terrorismirikoksen 
tekemistä varten sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. 

Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan kouluttautumista terrorismirikoksen teke-
mistä varten koskevan säännöksen soveltamisalan laajentaminen ehdotetulla tavalla 
on perusteltua. 

Poliisihallituksen, suojelupoliisin ja professori Pekka Viljasen mukaan matkus-
tamisrikoksia koskevien lainsäädäntömuutosten yhteydessä on perusteltua muuttaa 
myös kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä varten koskevaa rangaistus-
säännöstä arviomuistiossa esitetyn mukaisesti.  

Keskusrikospoliisi katsoo, ettei kouluttautumispykälää koskevalla muutoksella olisi 
suurta vaikutusta nykytilanteeseen verrattuna. 
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Professori Martin Scheinin ehdottaa seuraavaa suppeampaa säännösmuotoilua: 

Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten 
(34 a luvun 4 b §:n uusi 2 momentti) 

--- 
Mitä edellä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan myös henkilöön, joka 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla kouluttautuu tehdäkseen sellaisen rikoksen, 
a) joka tahallisesti aiheuttaa sivullisille kuoleman tai vakavan ruumiinvamman tai 
käsittää panttivankien ottamisen; 
b) jonka tarkoituksena on joko aiheuttaa kauhua tai pelkoa väestön tai tietyn väestö-
ryhmän keskuudessa taikka pakottaa jokin valtio tai kansainvälinen järjestö teke-
mään jotakin tai pidättymään tekemästä jotakin; ja 
c) joka kuuluu jonkin vuoden 1999 kansainvälisen terrorismin rahoituksen vastaisen 
yleissopimuksen liitteessä mainitun kansainvälisen sopimuksen soveltamisalaan. 

Scheininin mielestä suppeamman säännösehdotuksen tärkein linjavalinta on ja-
sanan alla. Päätöslauselmalla turvallisuusneuvosto on voinut pätevästi velvoittaa 
jäsenvaltiot kriminalisoimaan vain matkustamisen ja kouluttautumisen sellaisia terro-
ritekoja varten, jotka YK on olemassa olevissa yleissopimuksissa ja pöytäkirjoissa 
määritellyt terrorismiksi. Näiden tekojen luettelo on vuoden 1999 yleissopimuksen 
liitteessä.   

Scheinin on tietoinen siitä, että rajaamalla uudet kriminalisoinnit kuvatulla tavalla 
vuoden 1999 yleissopimuksen liitteessä mainittujen sopimusten kattamiin tekoihin 
poliisin ja syyttäjän arviointi ohjataan sellaisiin tekoihin, jotka ovat äärimmäisen epä-
todennäköisiä kansainvälisten terroristitaistelijoiden tekeminä. Päätöslauselman laa-
tijat ovat olleet tietoisia tästä. Heidän valintansa antaa pakottavan päätöslauselman 
kautta maailmalle poliittinen signaali kansainvälisten terroristitaistelijoiden ilmiön 
huolestuttavuudesta, on täysin ymmärrettävä. Se ei kuitenkaan ole peruste Suomelle 
säätää rikoslakiinsa epämääräisiä, poliittisesti motivoituja ja oikeusvaltion ja ihmisoi-
keuksien kannalta vaarallisia uusia kriminalisointeja. 

 

3.3 Terroristisessa tarkoituksessa tapahtuva matkustaminen 

3.3.1 Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten 

Päätöslauselman 6 ponsikappaleen a kohta velvoittaa jäsenvaltion varmistamaan, 
että lakien ja sääntelyiden perusteella asianmukaisella tavalla vakava rikos on se, 
että valtion kansalaiset matkustavat tai muut henkilöt sen alueelta matkustavat tai 
yrittävät matkustaa muuhun kuin asuin- tai kansalaisuusvaltioonsa tehdäkseen, 
suunnitellakseen tai valmistellakseen terroriteon tai osallistuakseen sen tekemiseen 
taikka antaakseen tai vastaanottaakseen terroristikoulutusta. Lisäpöytäkirjan 4 artikla 
koskee niin ikään matkustamista ulkomaille terroristisessa tarkoituksessa. Päätös-
lauselman ja lisäpöytäkirjan vuoksi arviomuistiossa ehdotetaan rikoslain 34 a lukuun 
lisättäväksi uusi 5 b §: 
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Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten 

Suomen kansalainen tai Suomen alueelta matkustava, joka matkustaa sellaiseen 
valtioon, jonka kansalainen hän ei ole tai jossa hän ei pysyvästi asu, tehdäkseen 
siellä 1–4, 4 a–4 c, 5 tai 5 a §:ssä tarkoitetun rikoksen, on tuomittava, jollei teko ole 
jonkin mainitun pykälän mukaan rangaistava, matkustamisesta terrorismirikoksen 
tekemistä varten sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 

Sisäministeriö katsoo, että kriminalisoinnin tavoitteen toteutumiseksi rangaistusas-
teikkoa tulisi korottaa nykyisestä ehdotuksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuu-
kaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi. Sisäministeriö kysyy rangaistuskäytäntöön 
liittyen, voiko rikoslain 34 a luvussa mainitusta rikoksesta seurata käytännössä sa-
manlainen tai -kaltainen rangaistus kuin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai 
näpistyksestä tai voiko kyseinen rangaistuskäytäntö johtaa sellaiseen mielikuvaan. 
Sisäministeriö haluaa nostaa esille sen seikan, ovatko tekojen rangaistukset linjassa 
yleisen oikeustajun kanssa. 

Ulkoasiainministeriö pitää arviomuistiossa ehdotettua kahden vuoden enimmäis-
rangaistusta hyvänä. 

Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan matkustamista terrorismirikoksen tekemistä 
varten koskevan uuden rikoslain 34 a luvun 5 b §:n säätäminen olisi toimenpide, jolla 
olisi suoraa ja välitöntä myönteistä vaikutusta vierastaistelijailmiön torjumisen ja sii-
hen puuttumisen kannalta. 

Poliisihallitus lausuu, että arviomuistiossa on perusteltu yksityiskohtaisesti uuden 
rangaistussäännöksen, matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten, lisäämi-
sen tarpeellisuutta rikoslain 34 a lukuun. Poliisihallitus kannattaa esitetyn kri-
minalisoinnin säätämistä arviomuistiossa ehdotetulla tavalla ja pitää ehdotettua ran-
gaistusasteikkoa johdonmukaisena suhteessa nykyisiin rikoslain 34 a luvun eri terro-
rismirikosten rangaistusasteikoihin. Poliisihallitus katsoo kuitenkin, että kriminalisoin-
nin tavoitteen toteutumiseksi rangaistusasteikkoa tulisi korottaa (sakkoa tai enintään 
kolme vuotta vankeutta) ja ehdotetut uudet säännökset tulisi huomioida pakkokeino-
lain 10 luvussa ja poliisilain 5 luvussa siten, että niiden perusteella voidaan käyttää 
kattavasti salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja. 

Keskusrikospoliisin mukaan matkustamisen kriminalisoimisen myötä tulee vastaan 
uusia rajanvetotilanteita, joissa on pohdittava esimerkiksi, onko kyseessä suora ter-
rorismin tukeminen vai terroristisessa tarkoituksessa tapahtuvan matkustamisen tu-
keminen. Koska matkustaminen terroristisessa tarkoituksessa voi olla joko terrorite-
koa valmisteleva rikos tai terroriteon valmistelua edistävä rikos, matkustamisrikoksen 
aiheuttaman vaaran taso voi siis olla hyvin eritasoinen. 

KRP pitää erityisen merkityksellisenä sitä, että uuden 5 b §:n mukaisen teon yritys 
on rangaistava. Yrityksen rangaistavuuden oletetaan mahdollistavan puuttumisen 
matkustamiseen jo ennen kuin henkilö on saapunut määränpäähänsä, jossa terro-
rismirikos olisi tarkoitus tehdä. KRP:n mukaan pykälän sanamuotoa tulisi tarkentaa. 
Matkustamisen yrityksen osalta tulisi hallituksen esityksessä selventää yrityksen ajal-
linen ulottuvuus tarkemmin, jotta matkustamiseen voitaisiin puuttua esitutkinta- ja 
pakkokeinolakien keinoin riittävän ajoissa jo ennen kuin matkustaminen on alkanut. 
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Toisin sanoen olisi tarkennettava sitä, koska matkustamisen yritys katsotaan alka-
neeksi ja edellytetäänkö tunnusmerkistön täyttymiseen, että matka on konkreettisesti 
jo alkanut esimerkiksi siten, että henkilö on jo noussut lentokoneeseen, vai riittääkö 
jokin matkustamistoimen aiempi vaihe. Mainittuun liittyen on huomattava, että rikos-
oikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää kriminalisoinneilta riittävää täsmällisyyttä ja 
ilmaisua suoraan laissa. Lainvalmistelussa tulisi huomioida riittävän yksityiskohtai-
nen perustelu, jotta tunnusmerkistöihin ei jäisi soveltajan kannalta liiallista tulkinnan-
varaisuutta. 

Rajavartiolaitoksen esikunta pitää erityisen ongelmallisena sitä, että pysyvästi 
Suomessa asuvien henkilöiden matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten 
jäisi Suomessa rankaisematta, mikäli kyseinen henkilö lähtee matkalle Suomen ul-
kopuolelta. Rajavartiolaitoksen näkemyksen mukaan jakoa Suomen kansalaisten ja 
täällä pysyvästi asuvien rikosvastuun toteutumiselle ei tule tehdä, sillä tällöin tun-
nusmerkistön täyttymisen ja teon moitittavuuden sekä vaarallisuuden kannalta täysin 
toissijaiselle asialle – lähtömaalle – annetaan liian suuri merkitys. Toisaalta säännös 
mahdollistaa oudoksuttavalla tavalla rikosvastuun kiertämisen aloittamalla matka 
Suomen ulkopuolelta ja vieläpä maasta, jossa tämän kaltaista tekoa ei ole kriminali-
soitu. Säännös ei kohtele yhdenvertaisesti eri maista matkaan lähteviä tai vaikkapa 
”vierastaistelijaryhmää”, joka hajauttaa lähtemistään Suomeen ja ulkomaille. Suo-
men kansalaiset ja muut Suomesta lähtijät kohtaavat rikosvastuun, mutta muut eivät. 
Lisäksi toisin kuin arviomuistion perusteluissa todetaan kattava kansallinen rikostun-
nusmerkistö edistää kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä antaa maassa 
pysyvästi asuville selkeän toimintakiellon myös rajojemme ulkopuolella. 

Matkustussäännöksen matkustuskohteena on valtio. Rajavartiolaitos toteaa, että 
valtio voinee olla joissakin erityisen kriisiytyneissä tilanteissa ja kriisiytyneillä alueilla 
todellisuudelle vieras ilmaus. Rajavartiolaitos ehdottaa harkittavaksi, että valtion li-
säksi tunnusmerkistössä olisi muita vaihtoehtoisia kohdetta kuvaavia termejä kuten 
maa tai alue taikka sitten valtio-käsitettä selvennetään säännösten perusteluissa. 

Maahanmuuttovirasto lausuu matkustustekoa koskevien kriminalisointivelvoitteiden 
täyttämisestä matkustamisen estävillä hallinnollisilla toimenpiteillä. Maahanmuuttovi-
rasto päättää muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan myöntämisestä 
Suomessa olevalle ulkomaalaiselle sekä niiden peruuttamisesta ja haltuun ottami-
sesta. Voimassa oleva muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja oikeuttavat 
ulkomaalaisen palaamaan ulkomailta Suomeen, jos hänen oleskelulupansa Suo-
meen on voimassa. Muukalaispassia ja pakolaisen matkustusasiakirjaa koskevat 
säännökset ovat ulkomaalaislain 8 luvussa, eivätkä ne mahdollista asiakirjojen 
myöntämisen epäämistä, niiden peruuttamista tai haltuunottoa hakijan tai haltijan 
rikostaustan perusteella. Asiakirjojen myöntäminen on sidottu oleskeluluvan myön-
tämiseen. Asiakirjojen peruuttaminen ja haltuunotto näissä tilanteissa taas on sidottu 
oleskeluoikeuden menettämiseen. Lainsäädännöllinen ratkaisu viittaa siihen, että 
esimerkiksi rikostaustan vaikutukset tulisivat arvioiduksi oleskeluoikeutta koskevan 
ratkaisun yhteydessä eivätkä erikseen asiakirjaan liittyvässä ratkaisunteossa. Jos 
matkustusasiakirjaan liittyviä hallinnollisia toimenpiteitä halutaan käyttää kri-
minalisointivelvoitteen ohella, edellyttäisi tämä ainakin pakolaisen matkustusasiakir-
jan ja muukalaispassin osalta lainsäädäntömuutoksia. 

Suojelupoliisin näkemyksen mukaan muistiossa on tarkasteltu perustellusti uuden 
matkustamista terrorismirikoksen tekemistä varten koskevan rangaistussäännöksen 
lisäämistä rikoslain 34 a lukuun.  
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Vaasan hovioikeuden mukaan ehdotetun niin sanotun matkustamisrikosta koske-
van rangaistussäännöksen soveltamiseen – kuten valmistelutyyppisiin rikossään-
nöksiin yleisemminkin – liittyisi epäilemättä vaikeita näytöllisiä ongelmia, jotka koros-
tuisivat johtuen kriminalisoiduksi ehdotetun teon kansainvälisestä luonteesta. Suo-
mella ei kuitenkaan kansainvälisistä velvoitteista johtuen liene juuri harkinnanvaraa 
sen suhteen, säätääkö terroristisessa tarkoituksessa tapahtunut matkustaminen ran-
gaistavaksi vai ei. 

Vantaan käräjäoikeuden mukaan käytännön soveltamisen näkökulmasta tulisi jat-
kovalmistelutyössä arvioida, miten tulisi lopulta arvioida se tarkoitus, missä joku 
Suomessa asuva matkustaa täältä toiseen maahan. 

Suomen tuomariliitto ry viittaa lausunnossaan perustuslain 9 §:n säännöksiin oi-
keudesta lähteä maasta ja kansalaisen oikeudesta saapua maahan. Perusoikeuksi-
en rajoitusten tulee olla säännelty laissa riittävän täsmällisesti, lisäksi rajoitusten tu-
lee olla hyväksyttäviä ja oikeasuhtaisia. Lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
neljännen lisäpöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan mukaan jokainen on vapaa lähtemään 
maasta, minkä rajoitusten tulee perustua lakiin ja olla välttämättömiä. Lainsäädäntö-
ehdotuksesta on syytä hankkia perustuslakivaliokunnan lausunto. Lähtökohta on 
rajata kriminalisoinnit ja perusoikeudet niin suppeiksi kuin mahdollista. Jatkovalmis-
telussa tulee vielä huolellisesti ja rikostyyppikohtaisesti arvioida, mihin terroristisiin 
päätekoihin liittyen matkustaminen ja sen yrittäminen on välttämätöntä ja oikeasuh-
taista kriminalisoida. Matkustaminen ja sen yrittäminen voitaisiin rajata rangaistavak-
si esimerkiksi vain RL 34 a luvun 1, 2, 4 a ja 4 b §:ssä tarkoitettuihin rikoksiin liittyen. 
Kriminalisoinnin laajuuden harkintaan liittyvät käytännössä myös näyttökysymykset.  
Kriminalisoinnin alaa harkittaessa tulee ottaa huomioon myös kansallinen tarve.  

Suomen tuomariliitto ry korostaa rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen edellyttämää 
tunnusmerkistön täsmällisyyttä. Sääntelyn tarkkuuden merkitys korostuu, koska ky-
symys olisi uudentyyppisestä rikosoikeudellisesta lainsäädännöstä ja koska keskei-
siä käsitteitä ei ole määritelty päätöslauselmassa. Jatkovalmistelussa olisi syytä arvi-
oida sitä, olisiko aiheellista edellyttää, että myös päärikos olisi edennyt valmistelun 
asteelle. Tärkeää olisi myös pohtia yrityksen täyttymistä.        

Amnesty International lausuu, että tulevan lainsäädännön soveltamista varten olisi 
hyvä laatia selkeämpi kannanotto siitä, missä tilanteessa lainsäätäjän mukaan sovel-
lettaisiin rikoslain 34 a lukua ja missä tilanteissa sovellettaisiin kansainvälistä huma-
nitaarista oikeutta ja rikosoikeudellisen vastuun osalta mahdollisesti rikoslain 11 lu-
kua. Lisäksi lainsäädännön käytännön vaikutusten laajuuden arvioimiseksi olisi hyvä 
esittää tarkempia tilastoja tai arvioita terrorismitarkoituksessa tehtävästä matkusta-
misesta ilmiönä Suomessa. On toivottavaa, että jatkokäsittelyssä käsiteltäisiin pöytä-
kirjaan liittyviä ihmisoikeuksia ja valtion ihmisoikeusvelvoitteita laajemmin. 

Oikeusministeriön arviomuistion 6 kappaleessa käsitellään matkustamisrikosta terro-
rismitarkoituksessa suhteessa perustuslain 9 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan jokai-
sella on oikeus lähteä maasta. Mahdollisella uudella kriminalisoinnilla on kuitenkin 
tätä laajemmat ihmisoikeusvaikutukset. Esimerkiksi oikeutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin (PL 21 §, ja mm. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla) ja 
kidutuksen ehdotonta kieltoa (PL 7§ ja EIS 3 artikla) voidaan loukata tekemällä yh-
teistyötä vieraiden valtioiden poliisiviranomaisten ja tiedustelupalveluiden kanssa. 
Myös kansainvälisessä oikeudessa ehdoton palautuskielto, jonka mukaan ulkomaa-
laista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuole-
manrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu (perustuslain 9 §), 
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saattaa tulla ajankohtaiseksi sovellettaessa lisäpöytäkirjan mukaista kriminalisointia. 
Suomessa terrorismilainsäädäntöä toimeenpanevien viranomaisten on tiedostettava, 
että on olemassa valtioita, jotka käyttävät terrorismilainsäädäntöä väärin ja siksi on 
tilanteita, joissa terrorismisopimuksen mukainen yhteistyö vieraiden valtioiden kans-
sa, tai luovutus kolmanteen valtioon, voi olla Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden vas-
taista. 

Uudella kriminalisoinnilla voi olla rikosseuraamusjärjestelmää laajemmat seuraukset 
yksilöiden elämään ja ihmisoikeuksiin. Esimerkiksi ulkomaalaisen vapaudenmenetys 
on mahdollinen ulkomaalaislain 121 § 1 momentin 6 kohdan nojalla, kun ”ulkomaa-
laisen henkilökohtaiset ja muut olosuhteet huomioon ottaen on perusteltua aihetta 
olettaa, että hän muodostaa uhkan kansalliselle turvallisuudelle”. Lain esitöiden mu-
kaan kohta liittyy ”ennalta arvaamattomiin tilanteisiin kuten terrorismin torjuntaan” 
(HE 172/2014). Siksi ei riitä, että keskitytään ainoastaan kriminalisointiin osana rikos-
lakia ja rikosseuraamusjärjestelmää. Koska terrorismi antaa viranomaisille laajemmat 
valtuudet puuttua yksilön elämään, kuin muun rikosnimikkeen kohdalla, on viran-
omaisten myös annettava laajempi selvitys siitä minkälaiset vaikutukset uudella lain-
säädännöllä on tässä laajemmassa kontekstissa. On otettava kantaa esimerkiksi 
siihen, voiko epäily, syyte tai tuomio matkustamisrikoksesta vaikuttaa Suomen kan-
salaisuuden saamiseen tai sen menettämiseen. 

Apulaisprofessori Sakari Melander lausuu, että ehdotettu matkustamisrikossään-
nös pohjautuu kansainvälisiin velvoitteisiin, jotka sisältävät melko yleisluontoisen 
matkustamista terrorismirikoksen tekemistä varten koskevan kriminalisointivelvoit-
teen. Melanderin mukaan vaikuttaa siltä, että ehdotettu matkustamiskriminalisointi ja 
muut arviomuistiossa ehdotetut muutokset vastaavat päätöslauselmassa ja lisäpöy-
täkirjassa asetettuja vaatimuksia. Arviomuistion perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, 
että ehdotetun kriminalisoinnin taustalla ei juuri ole muita kriminalisoinnin tarvetta 
puoltavia perusteita kuin mainitut kriminalisointivelvoitteet. Toisaalta on toki huomat-
tava, että kriminalisointivelvoitteen sisällyttäminen kansainväliseen oikeudelliseen 
velvoitteeseen merkitsee tietyn teon rangaistavaksi säätämisen tarpeellisuuden arvi-
oimista laajemmalla kuin puhtaan kansallisella tasolla. Edellä sanotusta huolimatta 
vaikuttaa siltä, että erityisen suurta kansallista tarvetta ehdotetulle kriminalisoinnille 
ei ainakaan arviomuistiossa esitetyn perusteella ole. 

Arviomuistiossa ei erityisen tarkasti tai perusteellisesti pohdita matkustamiskri-
minalisoinnin tarvetta. Ennen muuta olisi syytä tarkastella, mikä on säännöksellä 
tavoiteltu hyväksyttävä painava yhteiskunnallinen tarve. Ehdotetulla säännöksellä 
lienee kouluttautumiskriminalisoinnin tavoin yhteys perustuslain 7 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen elämän sekä henkilökohtaisen vapauden, koskemattomuuden ja turval-
lisuuden suojaan (PeVL 26/2014 vp, s. 2/I). Näitä näkökohtia tulisi huomattavasti 
perusteellisemmin pohtia asian mahdollisen jatkovalmistelun yhteydessä. On huo-
mattava, että matkustamisteko on varsin etäällä toisia vahingoittavista tai edes konk-
reettisesti vaarantavista rikoksista, joten suoraa yhteyttä mainittuihin suojelukohtei-
siin ei sinänsä välttämättä ole. Arviomuistiossa ei myöskään tarkastella matkusta-
miskriminalisoinnin käytännön tarvetta. Jatkovalmistelussa tämänkaltaisen tarkaste-
lun tekeminen olisi välttämätöntä. 

Matkustamiskriminalisointi olisi varsin pitkälle ulottuvana valmistelunluonteisena te-
kona huomattavasti vakiintuneesta rikosoikeudellisesta sääntelytraditiosta poikkeava 
kriminalisointi ja etäällä varsinaisesta rikoksen tekemisestä, jolloin kriminalisoinnin 
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täsmällisyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vakiintuneesta rikosoikeudellises-
ta sääntelytraditiosta poikkeavia sääntelyratkaisuja on erityisen perusteellisesti tar-
kasteltava laillisuusperiaatteen sisältämän täsmällisyysvaatimuksen näkökulmasta. 
Tähän näkökohtaan olisi syytä mahdollisessa jatkovalmistelussa kiinnittää huomiota. 

Arviomuistiossa ehdotetun matkustamiskriminalisoinnin mukaan matkustusteon ran-
gaistavuus ei edellyttäisi matkustamisen tarkoituksena olevan terrorismirikoksen to-
teutumista. Ehdotettu matkustamiskriminalisointi olisi soveltamisalaltaan näin huo-
mattavan laajalle ulottuva. Rangaistavaa olisi matkustaminen toiseen maahan tarkoi-
tuksena tehdä siellä tietty terrorismirikos. Tämän terrorismirikoksen tai sen rangais-
tavan yrityksen tekemistä ei näin edellytettäisi, jotta matkustamisteosta voitaisiin 
tuomita. Matkustusteon liitännäisyys varsinaiseen terrorismirikokseen on kuitenkin 
merkityksellistä sääntelyn ennustettavuuden näkökulmasta. Melander toteaa, ettei 
ole selvää, miten matkustamiskriminalisointi suhtautuu perustuslakivaliokunnan ak-
sessorisuusvaatimusta koskevaan käytäntöön. Selvää ainakin on, että matkustamis-
kriminalisoinnissa on kysymys poikkeuksellisesta ja uuden tyyppisestä rikosoikeudel-
lisesta sääntelystä, jolloin sääntelyn täsmällisyyteen tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta (ks. esim. PeVL 48/2002 vp, s. 3). Selkein ja laillisuusperiaatteen asettamien vaa-
timusten kannalta tarkoituksenmukaisin ratkaisu arviomuistiossa ehdotetun säänte-
lyn täsmällisyyden parantamiseksi olisi liittää matkustamiskriminalisointiin edellytys, 
jonka mukaisesti pääteon olisi tullut edetä vähintään terroristisessa tarkoituksessa 
tehtävän rikoksen valmistelun asteelle (samoin PeVL 48/2002 vp, s. 3/II) taikka mui-
den ehdotetussa säännöksessä tarkoitettujen matkustamisen tarkoituksena olevien 
rikosten rangaistavan yrityksen asteelle. Vähintään aksessorisuusvaatimusta olisi 
pohdittava asian mahdollisessa jatkovalmistelussa. 

Matkustamisrikoksen luonne poikkeuksellisena valmistelutyyppisenä tekona puoltaa 
kriminalisoinnin rajaamista mahdollisimman suppeaksi. Tällainen rajaaminen olisi 
myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan vakiintuneen kannan mukaista, koska 
vakiintuneista näkemyksistä poikkeavan säännöksen soveltamisala olisi tällöin tark-
karajaisempi ja täsmällisempi ja näin ennustettavampi. Melanderin mukaan näyttää 
selvältä, että matkustamiskriminalisointia ei tule ulottaa laajemmalle kuin mitä kan-
sainväliset velvoitteet ehdottomasti edellyttäisivät. Matkustamisrikoksen tarkoitukse-
na olevat teot tulisi näin rajata vain rikoslain 34 a luvun 1, 2, 4 a ja 4 b §:ssä tarkoi-
tettuihin tekoihin. 

Professori Pekka Viljasen mukaan muistiossa omaksuttu näkemys, jonka mukaan 
lisäpöytäkirjassa oleva maininta yleissopimuksen artikloiden soveltamisesta tarkoit-
taa sitä, että kyseisen uuden rikoksen osalta ei edellytetä terrorismirikoksen tosiasi-
allista tekemistä, on asianmukainen. Samoin Viljanen pitää oikeina ja pääosin 
asianmukaisina muistiossa esitettyjä päätöslauselman 6 ponsikappaleen a kohdan ja 
lisäpöytäkirjan 4 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkintoja. Viljanen pitää epätyydyttävänä sitä, 
että näiden mukaiset rajaukset jättävät kriminalisoinnin ulkopuolelle kotimaahansa 
palaavat henkilöt. Viljanen katsoo, että kriminalisointia olisi laajennettava koskemaan 
myös Suomeen palaavia Suomen kansalaisia ja täällä pysyvästi asuvia ulkomaalai-
sia, vaikka puheena olevan kansainväliset velvoitteet eivät sitä edellytäkään. Suo-
men perustuslain 9.3 §:ssä säädetään, että Suomen kansalaista ei saa estää saa-
pumasta maahan. Ehdotetun kriminalisoinnin ulottaminen kotimaahansa palaavaan 
Suomen kansalaiseen ei olisi ristiriidassa tämän säännöksen kanssa, sillä ei estet-
täisi häntä palaamasta Suomeen eikä Suomeen palaaminen sellaisenaan olisi rikos, 
vaan rangaistavaa olisi nimenomaan se, että hän palaa Suomeen tehdäkseen terro-
rismirikoksen. Viljanen perustelee ehdotustaan esimerkillä: Jäsenvaltion alueelta 
matkustaa Suomeen terrorismirikoksen tekemisen tarkoituksessa joukko henkilöitä, 
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joista yksi on Suomen kansalainen. Muistiossa ehdotetun kriminalisoinnin rajaukses-
ta johtuen muut voitaisiin tuomita enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen, 
mutta Suomen kansalainen ei olisi syyllistynyt rangaistavaan tekoon. Lopputulos olisi 
yhdenvertaisuuden vastainen ja muutoinkin epäasiallinen. Suomen kansalaista voi-
taisiin kyllä rangaista yllytyksestä tai avunannosta muiden matkakumppaneiden mat-
kustusrikokseen, jos yllytyksen tai avunannon yleiset edellytykset täyttyisivät. 

Oman ongelmansa muodostaa kysymys siitä, milloin matkustamisrikos täyttyy. Otta-
en huomioon, että myös rikoksen yritys olisi rangaistava, on perusteltua katsoa, että 
rikos täyttyy matkustajan saapuessa maahan, jossa terrorismirikos on tarkoitus teh-
dä. Rajanveto-ongelmilta ei silti voida täysin välttyä. Onko matkustaja saapunut 
maahan, kun laiva on saapunut määräsatamaan tai lentokone laskeutunut kentälle, 
mutta matkustaja ei ole vielä poistunut aluksesta/lentokoneesta?  Siihen saakka, 
kunnes matkustaja on saapunut kohdemaahan, teko olisi yritysvaiheessa. Mutta mil-
loin yritysvaihe alkaa? RL 5:1.2:n mukaan teko on edennyt rikoksen yritykseksi, kun 
tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymises-
tä. Ehdotetun RL 34 a:5 b:n kannalta rikoksen tekemistä on nimenomaan matkusta-
minen tietyssä tarkoituksessa. Muistiossa on todettu teon edenneen yritysvaihee-
seen ”vasta matka alkaessa”. Mutta milloin matkan voidaan katsoa alkaneen? Vilja-
sen näkemyksen mukaan esimerkiksi matkalipun tilaamista, maksamista eikä hal-
tuun saamistakaan voida pitää vielä yrityksenä. Rikoksen yritys on sen sijaan Vilja-
sen näkemyksen mukaan alkanut esimerkiksi tapauksessa, jossa henkilö lähtee 
asunnostaan kävellen kohti bussipysäkkiä noustakseen bussiin, jolla hän pääsisi 
lentokentälle, josta hän nousisi lentokoneeseen, joka lentäisi maahan, jossa asian-
omaisella oli tarkoitus tehdä terrorismirikos. Jo matkan ensimmäinen vaihe, kävely 
kohti bussipysäkkiä, olisi siis rikoksen yritystä. Viljasen mukaan ei ole syytä rajata 
kysymykseen tulevia matkustamisen keinoja. Ehdotettu matkustusrikos olisi valmis-
telutyyppinen rikos, joten sen yrityksen säätäminen rangaistavaksi vaikuttaa periaat-
teessa oudolta ja näyttää ulottavan rangaistusvastuun varsin varhaiseen vaihee-
seen. 

Muistiossa (s. 24–25) esitetyin perustein Viljanen on kuitenkin kannalla, jonka mu-
kaan matkustusrikoksen tarkoituksena voisi olla minkä tahansa muun RL 34 a luvus-
sa rangaistavaksi säädetyn terrorismirikoksen tekeminen. Edellä esille ottamalleen 
periaatteelliselle ”outoudelle” ei Viljasen mukaan ole syytä antaa liian suurta painoa. 
Sanotunlainenkin teko (matkustamisen yritys terrorismirikoksen tekemistarkoitukses-
sa) on moitittava teko, eikä sen kriminalisoiminen rajoita ihmisten liikkumis- ja toimin-
tavapautta tavalla, jota ei voitaisi pitää hyväksyttävänä. Päätöslauselma ja yleisso-
pimus edellyttävät myös yrityksen kriminalisoimista. 

Professori Martin Scheininin mukaan muistiossa luonnostellut laaja-alaiset sään-
nösehdotukset johtaisivat tilanteisiin, joissa poliisi ja syyttäjät joutuisivat mahdottomi-
en näyttö- ja tulkintaongelmien eteen, kun heidän olisi voitava tulevaisuuteen kohdis-
tuen arvioida onko henkilö matkustamassa ulkomaille osallistuakseen aseelliseen 
konfliktiin, muuhun väkivaltaan tai ilman väkivaltaista aikomusta; ja tarkoituksessa 
osallistua laillisiin sotatoimiin taikka tehdä tavallisia rikoksia, sotarikoksia, rikoksia 
ihmisyyttä vastaan taikka terrorismirikoksia. Vain murto-osa näistä tulevaisuudessa 
mahdollisista teoista olisi viime kädessä uusien säännösten soveltamisalan piirissä, 
mutta lain laaja sanamuoto ohjaisi soveltamaan sitä laajentavasti esitutkintavaihees-
sa. Jo syytteiden nostaminen olisi kovin ongelmallista, ja jos jokin tapaus tulisi tuo-
mioistuimessa käsiteltäväksi, jouduttaisiin siinä vaiheessa kohtaamaan erittäin vaka-
via tulkintaongelmia koskien sitä, mitä lainkohdissa oikeastaan on kriminalisoitu. 
Scheinin pitää varsin todennäköisenä, että poliisi ja syyttäjät tulisivat soveltamaan 
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säännöksiä etnisen alkuperän ja uskonnollisen suuntauksen perusteella valikoivasti 
siten, että tiettyihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden kaikki matkustaminen, tai matkus-
taminen Suomesta tiettyihin ilmansuuntiin, laukaisisi esitutkinnan tai jopa rikossyyt-
teet, ilman että tosiasiallisia yhteyksiä terrorismiin, sellaisena kuin se tulisi päätös-
lauselman soveltamisessa ymmärtää, olisi olemassa. Lainkohtien laajentavaan so-
veltamiseen johtaa ennen kaikkea niiden sitominen rikoslain 34 a luvun 1 ja 2 §:ien 
pitkiin rikosnimikeluetteloihin ja 6 §:ssä käytettyyn “terroristisen tarkoituksen” käsit-
teeseen. Uusien matkustamiseen liittyvien rikosten sitominen näin laajasti ymmärret-
tyyn terroristisen tarkoituksen käsitteeseen ja pitkään listaan rikosnimikkeitä johtaisi 
uusien rikosnimikkeiden näennäiseen sovellettavuuteen lukuisissa sellaisissa tilan-
teissa, joita päätöslauselma ei oikein tulkittuna edellytä kriminalisoitaviksi. 

Scheinin ehdottaa seuraavaa muotoilua: 

Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten 
(34 a luvun uusi 5 b §) 

Suomen kansalainen tai Suomen alueelta matkustava, joka matkustaa sellaiseen 
valtioon, jonka kansalainen hän ei ole tai jossa hän ei pysyvästi asu, tehdäkseen 
siellä 4 b §:n 2 momentissa tarkoitetun rikoksen, on tuomittava, jollei teko ole jonkin 
mainitun pykälän mukaan rangaistava, matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä 
varten sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 

 

3.3.2 Matkustamisen rahoittaminen 

Arviomuistion mukaan rikoslain 34 a luvun 5 §:n 2 momenttia tulisi muuttaa niin, että 
terrorismin rahoittamisesta tuomitaan myös se, joka momentissa mainitulla tavalla 
rahoittaa matkustamista terrorismirikoksen tekemistä varten. Momentti kuuluisi muu-
tetussa muodossaan seuraavasti: 

Terrorismin rahoittaminen 

------------------------------------ 
Terrorismin rahoittamisesta tuomitaan myös se, joka suoraan tai välillisesti antaa tai 
kerää varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä, että niillä rahoitetaan 1–4, 4 a–4 c tai 
5 b §:ssä tarkoitettua rikosta 

------------------------------------ 

Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan terrorismin rahoittamista koskevan sään-
nöksen täydentäminen on toimenpide, jolla olisi suoraa ja välitöntä myönteistä vaiku-
tusta vierastaistelijailmiön torjumisen ja siihen puuttumisen kannalta.  

Poliisihallituksen, Suojelupoliisin ja professori Pekka Viljasen mukaan matkus-
tamisrikoksia koskevien lainsäädäntömuutosten yhteydessä on perusteltua muuttaa 
myös voimassa olevaa terrorismin rahoittamista koskevaa säännöstä arviomuistios-
sa esitetyn mukaisesti. 
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Keskusrikospoliisin arvion mukaan terrorismin rahoittamisen osalta ehdotetut ri-
koslain muutokset eivät käytännössä tuo suuria uudistuksia, vaan kaikkeen terroris-
min rahoittamiseen pyritään jo nyt puuttumaan. 

Professori Martin Scheininin mukaan terrorismin rahoittamista koskevan säännök-
sen muutos voitaisiin toteuttaa kuten arviomuistiossa on esitetty. 

 

3.3.3 Matkustamisen edistäminen 

Päätöslauselman 6 ponsikappaleen c kohdan ja lisäpöytäkirjan 6 artiklan mukaan on 
kriminalisoitava terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen tahal-
linen järjestäminen tai muu edistäminen. Arviomuistion mukaan kansallisen täytän-
töönpanon yhteydessä ei tarvitse tehdä lainsäädäntömuutoksia, vaan riittävää on, 
että matkustamisen avustaminen on rangaistavaa rikoslain 5 luvun 6 §:n mukaisena 
avunantona. 

Professori Viljanen toteaa, ettei hänellä ole huomauttamista siltä osin kun muistios-
sa on päädytty katsomaan, että tarvetta rikoslain muuttamiseen ei ole. 

 

3.3.4 Salaiset pakkokeinot ja salaiset tiedonhankintakeinot 

Arviomuistiossa on päädytty siihen, ettei ole perusteltua muuttaa pakkokeinolain 10 
luvun salaisia pakkokeinoja koskevia säännöksiä tai poliisilain 5 luvun salaisia tie-
donhankintakeinoja koskevia säännöksiä niin, että matkustamisrikoksen selvittämi-
sessä taikka sen estämisessä tai paljastamisessa voitaisiin käyttää muita mainittujen 
lukujen mukaisia tiedonhankintakeinoja kuin niitä, jotka ovat jo mahdollisia kahden 
vuoden enimmäisrangaistuksen perusteella. 

Sisäministeriön näkemyksen mukaan myös salaiset pakkokeinot ja salaiset tiedon-
hankintakeinot tulisi ulottaa koskemaan terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtu-
van matkustamisen tutkintoja. Terrorismirikoksissa todistusaineiston kerääminen on 
erittäin hankalaa ja haasteellista. Tämän vuoksi poliisilla tulisi terroristisessa tarkoi-
tuksessa tehtyjen rikosten tutkinnassa olla käytettävissä kaikki lainsäädännön suo-
mat tutkintakeinot todisteiden hankkimiseksi oli sitten kyse matkustamiseen, valmis-
teluun tai itse tekoon liittyvän asian tutkimisesta. Sisäministeriö toteaa, että ehdotetut 
uudet säännökset tulisi huomioida pakkokeinolain 10 luvussa ja poliisilain 5 luvussa 
siten, että niiden perusteella voidaan käyttää salaisia pakkokeinoja ja salaisia tie-
donhankintakeinoja.  

Ulkoasianministeriö toteaa arviomuistiossa todetuin tavoin, että matkustaminen 
terroristisessa tarkoituksessa olisi valmistelutyyppistä rikosta edeltävä uusi rikos ja 
sen etäisyys varsinaiseen terroriteoksi luonnehdittavaan rikokseen on siten melko 
suuri. Näin ollen ulkoasiainministeriö pitää hyvänä sitä arviomuistiossa esitettyä läh-
tökohtaa, ettei perusoikeuksiin tuntuvasti puuttuvien salaisten pakkokeinojen ja sa-
laisten tiedonhankintakeinojen käyttöalan laajentamista matkustamisrikokseen puol-
leta. 
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Poliisihallitus huomauttaa, että kansainvälisistä velvoitteista johtuvien uusien kri-
minalisoinnin taustalla on useiden valtioiden yhteinen pyrkimys vaikuttaa ns. vieras-
taistelijailmiöön, jossa eri puolilta maailmaa matkustetaan konfliktialueille osallistu-
maan terroristiseen toimintaan. Rikosprosessissa hyödynnettävän todistusaineiston 
kerääminen terrorismirikoksista on varsin haastavaa ja poliisilla tulisi olla käytettävis-
sä laajasti eri keinoja todisteiden hankkimiseksi. Kun puhutaan ylitörkeistä rikoksista, 
niin on ensiarvoista myös tiedonhankinnan kohteena olevan oikeusturvan kannalta, 
että poliisilla on riittävät tiedot käytössään ennen mahdollisen esitutkinnan käynnis-
tämistä. Terrorismiin kytkeytyvät henkilöt pyrkivät salaamaan toimintansa viranomai-
silta, joten matkustamisen todellisen motiivin selvittäminen on vaikeaa. 

Poliisihallitus katsoo, että kaikki salaiset pakkokeinot ja salaiset tiedonhankintakei-
not, vähimmillään pakkokeinolain 10 luvun 6 §:n ja poliisilain 5 luvun 8 §:n mukainen 
televalvonta, tulisi olla esitutkintaviranomaisen käytettävissä, kun huomioidaan terro-
rismirikosten luonne yksilön ja yhteiskunnan turvallisuutta merkittävästi vaarantavana 
rikollisuuden muotona, jota pyritään selvittämään, estämään ja paljastamaan. Muu-
ten on vaarana, että nyt esitetyn uuden matkustamisrikoksen kriminalisoinnin tarkoi-
tus ei toteudu ja henkilöiden matkustamista terrorismirikoksen tekemiseksi ei voitaisi 
estää. 

Keskusrikospoliisi katsoo, että kun otetaan huomioon terrorismirikosten luonne 
yksilön ja yhteiskunnan turvallisuutta merkittävästi vaarantavana rikollisuuden muo-
tona, tulisi rikoslain 34 a lukuun ehdotetun uuden 5 b §:n mukaisen matkustamisri-
koksen ja erityisesti sen yrityksen selvittämiseen, estämiseen taikka paljastamiseen 
voida käyttää vähimmillään pakkokeinolain 10 luvun 6 §:n ja poliisilain 5 luvun 8 §:n 
mukaista televalvontaa. Jotta uuden matkustamiskriminalisoinnin tarkoitus toteutuisi, 
eli henkilöitä voitaisiin estää matkustamasta kohdealueelle terrorismirikoksen teke-
miseksi tai sen valmistelemiseksi osana terroristista organisaatiota, tulee esitutkinta-
viranomaisella olla edellytykset hankkia tietoa matkustavan henkilön toiminnasta. 

Suojelupoliisi pitää sen tehtävän kannalta merkittävien salaisten pakko- ja tiedon- 
hankintakeinojen osalta arviomuistiossa esitettyä perusteltuna ja riittävänä. Ar-
viomuistiossa on esitetty, ettei uusi rangaistussäännös tai muutettaviksi esitettävät 
rangaistussäännökset johda poliisilain 5 luvun tai pakkokeinolain 10 luvun täydentä-
miseen. Suojelupoliisi katsoo arviomuistion esittämällä tavalla, ettei uusien rangais-
tussäännöksen lisääminen edellä mainittuihin voimassa oleviin säännöksiin ole vält-
tämätöntä Suojelupoliisin tiedonsaannin varmistamiseksi. 

Suomen tuomariliitto ry:n mukaan olisi tärkeää, että yrityksen asteelle edenneen 
rikoksen selvittämiseen ja siten matkustamisen estämiseen voitaisiin käyttää riittäviä 
salaisia pakkokeinoja. Tuleva kriminalisointi olisi syytä mainita pakkokeinolain 10 
luvussa rikoksena, jonka selvittämiseen voitaisiin käyttää salaisia pakkokeinoja.     
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