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rikoslain 29 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 29 luvun 9 §:n 5 ja 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa

398/2006, ja
lisätään 29 lukuun uusi 4 c ja 12 § seuraavasti:

29 luku

Rikoksista julkista taloutta vastaan

4 c §

Tapaturmavakuutusmaksupetos

Työnantaja tai tämän edustaja, joka
1) laiminlyömällä työtapaturma- ja am-

mattitautilain (459/2015) 156 §:n mukaisen
vakuuttamisvelvollisuuden tai mainitun lain
159 tai 160 §:n mukaisen ilmoitusvelvolli-
suuden tai

2) antamalla työtapaturma- ja ammattitau-
tilain mukaista tehtävää hoitavalle mainitun
lain mukaan tarvittavan, vakuutusmaksuun
vaikuttavan tiedon virheellisenä tai kieltäyty-
mällä antamasta tässä kohdassa mainittuja
tietoja aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa tapatur-
mavakuutusmaksun määräämättä jättämisen,
sen määräämisen liian alhaisena tai sen ai-
heettoman palauttamisen,

on tuomittava tapaturmavakuutusmaksupe-
toksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yh-
deksi vuodeksi.

9 §

Määritelmät ja vastuun kohdentaminen

— — — — — — — — — — — — —
Tämän luvun 4 a—4 c §:ssä tarkoitettuun

työnantajaan ja tämän edustajaan sovelletaan,
mitä 47 luvun 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa
säädetään työnantajasta ja 2 kohdassa työnan-
tajan edustajasta.

Tämän luvun 4 a—4 c §:ssä mainittuun
rikokseen sovelletaan, mitä 47 luvun 7 §:ssä
säädetään vastuun kohdentamisesta.

12 §

Laiminlyöntimaksun suhde
tapaturmavakuutusmaksupetokseen

Edellä 4 c §:ssä tarkoitetussa rikosasiassa
voidaan jättää ilmoitus tekemättä, esitutkinta
toimittamatta, syyte ajamatta sekä rangaistus
määräämättä, jos työtapaturma- ja ammatti-
tautilain 182 §:ssä tarkoitettu laiminlyönti-
maksu harkitaan riittäväksi seuraamukseksi.
Asiaa arvioitaessa otetaan huomioon teon tai
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laiminlyönnin vakavuus ja toistuvuus, odotet-
tavissa oleva rangaistus, tekoon tai laimin-
lyöntiin liittyvän vakuutusmaksua vastaavan
maksun määrä, laiminlyöntimaksun suuruus
sekä työnantajalle tai tämän edustajalle teosta
tai laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuneet
muut seuraukset.

Edellä 4 c §:ssä tarkoitetussa asiassa syy-
tettä ei voida nostaa eikä tuomiota antaa, jos
samasta asiasta samalle henkilölle on jo mää-
rätty laiminlyöntimaksu.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.
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