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L a g

484/2015

om ändring av 29 kap. i strafflagen

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 29 kap. 9 § 5 och 6 mom., sådana de lyder i lag 398/2006, och
fogas till 29 kap. en ny 4 c och en ny 12 § som följer:

29 kap.

Om brott mot den offentliga ekonomin

4 c §

Olycksfallsförsäkringspremiebedrägeri

En arbetsgivare eller en företrädare för
denne som

1) genom att försumma försäkringsskyl-
digheten enligt 156 § i lagen om olycksfall i
arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)
eller sin anmälningsplikt enligt 159 och
160 § i den lagen, eller

2) genom att till den som sköter uppgifter
enligt lagen om olycksfall i arbetet och om
yrkessjukdomar lämna felaktig information
om sådana uppgifter som behövs enligt den
lagen och som påverkar försäkringspremien
eller genom att vägra lämna uppgifter som
nämns i denna punkt får till stånd eller försö-
ker få till stånd att ingen eller alltför låg
olycksfallsförsäkringspremie bestäms eller att
en sådan premie återbetalas utan grund,

ska för olycksfallsförsäkringspremi-
ebedrägeri dömas till böter eller fängelse i
högst ett år.

9 §

Definitioner och ansvarsfördelning

— — — — — — — — — — — — —
På en arbetsgivare och dennes företrädare

som avses i 4 a—4 c § i detta kapitel tilläm-
pas vad som i 47 kap. 8 § 1 mom. 1 punkten
föreskrivs om arbetsgivare och i 2 punkten
föreskrivs om arbetsgivarens företrädare.

På brott som nämns i 4 a—4 c § i detta
kapitel tillämpas vad som i 47 kap. 7 § före-
skrivs om ansvarsfördelning.

12 §

Försummelseavgift i förhållande till
olycksfallsförsäkringspremiebedrägeri

I ett brottmål som avses i 4 c § får eftergift
ske i fråga om anmälan, förundersökning,
åtal eller straff, om en försummelseavgift
enligt 182 § i lagen om olycksfall i arbetet
och om yrkessjukdomar anses vara en till-
räcklig påföljd. När saken bedöms beaktas
hur allvarlig gärningen eller försummelsen
varit, om den upprepats, det förväntade straf-
fet, beloppet av den avgift som motsvarar
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försäkringspremien och som hänför sig till
gärningen eller försummelsen, försummelse-
avgiftens storlek samt eventuella andra på-
följder av gärningen eller försummelsen för
arbetsgivaren eller dennes företrädare.

I ett ärende som avses i 4 c § kan åtal inte

väckas och dom inte meddelas, om samma
person redan har påförts en försummelseav-
gift i samma ärende.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister Laura Räty
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