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Arviomuistio terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuudesta ja vastaavuudesta vertailumaiden
sääntelyn kanssa
Oikeusministeriö on pyytänyt Rajavartiolaitoksen esikunnan lausuntoa arviomuistiosta terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuudesta ja vastaavuudesta
vertailumaiden sääntelyn kanssa. Rajavartiolaitoksen esikunta toimii samalla
myös sisäministeriön rajavartio-osastona ja lausuu asiassa seuraavaa:
Arviomuistion mukaan Suomen terrorismirikoksia koskevat rangaistussäännökset
ovat kattavia vertailuvaltioiden lainsäädäntöihin verrattuna. Terroristiryhmään
tai -järjestöön kuulumista tai sen toimintaan osallistumista koskien työryhmä ehdottaa rikosnimikkeen muuttamista ja rangaistavuuden laajentamista aiemman
lisäksi siihen, että henkilö hoitaa terroristiryhmän terroristisen rikollisen toiminnan kannalta olennaista tehtävää. Uutena terrorismirikoksena ehdotetaan säädettäväksi terrorismirikoksiin liittyvä julkinen kehottaminen, joka koskisi värväytymistä terroristiryhmään tai terrorismirikoksen tekemistä. Rangaistaviksi tulisivat myös sellaisen julkisen kehottamisen rahoittaminen ja matkustaminen toiseen valtioon sen tekemistä varten. Lisäksi muutettaisiin salaisia pakkokeinoja ja
salaisia tiedonhankintakeinoja koskevia pakkokeinolain (806/2011) 10 luvun ja
poliisilain (872/2011) 5 luvun säännöksiä sekä lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain (657/2019) 3 §:n 6 kohdan terrorismirikoksen määritelmäsäännöstä.
Rajavartiolaitoksen tehtävistä ja toimivaltuuksista terrorismintorjunnassa säädetään rajavartiolaissa (578/2005) ja Rajavartiolaitoksen tutkittavaksi kuuluvista rikosasioista säädetään rikostorjunnasta rajavartiolaitoksessa annetussa laissa
(108/2018). Rajavartio-osasto toteaa, että rikoslain (39/1889) 34 a luvun terrorismirikokset eivät lähtökohtaisesti kuulu Rajavartiolaitoksen esitutkintatoimivallan piiriin. Rajavartiolaitos voi kuitenkin rikostorjuntalakinsa 5 §:n nojalla suorittaa esitutkinnan muussakin kuin sille tutkittavaksi säädetyssä rikosasiassa, mikäli
toinen esitutkintaviranomainen sitä pyytää, epäilty rikos liittyy Rajavartiolaitoksen aloittamaan esitutkintaan ja sitä koskeva syyte voitaisiin käsitellä tuomioistuimessa yhdessä Rajavartiolaitoksen tutkittavaksi kuuluvaa rikosta koskevan
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syytteen kanssa. Mahdollisista terrorismirikoksiin liittyvistä havainnoista tai rikosepäilyistä Rajavartiolaitos tekee ilmoituksen poliisille.
Rajavartio-osasto toteaa, että tehokas terrorismintorjunta edellyttääkin kaikkien
viranomaisten tiivistä yhteistyötä, jossa erityistä huomioita tulee kiinnittää viranomaisten välisen tiedonkulun varmistamiseen. Tiiviillä yhteistyöllä voidaan
parhaiten varmistaa, että myös Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suorittama valvonta ja sen toiminnot tukevat mahdollisimman tehokkaasti kansallista terrorismintorjuntaa.
Rajavartio-osasto pitää arviomuistiossa esitettyjä tavoitteita sekä ehdotettuja
lainsäädäntömuutoksia kannatettavina eikä sillä ole oman toimialansa osalta asiassa erityistä lausuttavaa. Rajavartio-osasto pitää kuitenkin perusteltuna ja tarpeellisena, että arviomuistiossa esitetysti esityksestä pyydetään perustuslakivaliokunnan lausuntoa.
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 14.07.2020 klo 11:56.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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