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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 34 a luvun 4 b § sekä 5 §:n 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne
ovat, 4 b § laissa 1370/2007 sekä 5 §:n 2 ja 4 momentti laissa 17/2003, sekä
lisätään 34 a lukuun uusi 4 c ja 5 a § seuraavasti:
34 a luku

sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi
vuodeksi.

Terrorismirikoksista
4b§
Kouluttautuminen terrorismirikoksen
tekemistä varten
Joka tehdäkseen 1 §:n 1 momentin
2—7 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetun
rikoksen kouluttautuu 4 a §:ssä tarkoitetulla
tavalla räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä
taikka muiden näihin merkitykseltään rinnastuvien erityisten menetelmien tai tekniikoiden käytössä, on tuomittava, jollei teko ole
1 tai 2 §:n mukaan rangaistava, kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten
HE 18/2014
LaVM 11/2014
EV 148/2014

4c§
Värväys terrorismirikoksen tekemiseen
Joka edistääkseen 1 tai 2 §:ssä tarkoitettua
rikollista toimintaa taikka tietoisena siitä, että
hänen toimintansa edistää sitä, perustaa tai
organisoi terroristiryhmän taikka värvää tai
yrittää värvätä väkeä terroristiryhmään tai
muuten tekemään mainituissa pykälissä tarkoitetun terrorismirikoksen, on tuomittava,
jollei teko ole 1 tai 2 §:n mukaan rangaistava
taikka siitä säädetä muualla laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, värväyksestä
terrorismirikoksen tekemiseen vankeuteen
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään
kahdeksaksi vuodeksi.
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5§

5a§

Terrorismin rahoittaminen

Terroristiryhmän rahoittaminen

— — — — — — — — — — — — —
Terrorismin rahoittamisesta tuomitaan
myös se, joka suoraan tai välillisesti antaa tai
kerää varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä,
että niillä rahoitetaan 1—4 tai 4 a—4 c §:ssä
tarkoitettua rikosta.
— — — — — — — — — — — — —
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei
sovelleta, jos teko on rangaistava 1 momentin
1—5 kohdassa tarkoitettuna rikoksena tai sellaisen yrityksenä tai osallisuutena sellaiseen
rikokseen taikka 1, 2 tai 4 b §:n mukaan tai
teosta säädetään muualla laissa ankarampi
rangaistus.

Joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää
varoja 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulle terroristiryhmälle tietoisena ryhmän luonteesta
terroristiryhmänä, on tuomittava terroristiryhmän rahoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei
sovelleta, jos teko on rangaistava 5 §:n tai
46 luvun 1—3 §:n mukaan tai teosta säädetään muualla laissa yhtä ankara tai ankarampi
rangaistus.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.
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