
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av 51 kap. i strafflagen Utgiven i Helsingfors den 1 juli 2016

521/2016

Lag
om ändring av 51 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 51 kap. 1 och 3—7 §,
sådana de lyder i lag 753/2012, och
fogas till 51 kap. nya 2 a och 6 a § som följer:

51 kap.

Om värdepappersmarknadsbrott

1 §

Missbruk av insiderinformation

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utnyttjar insiderinformation som har
samband med finansiella instrument

1) genom att för egen eller för någon annans räkning avyttra eller förvärva finansiella
instrument eller genom att återkalla eller ändra en order som gäller finansiella instrument,
eller

2) genom att direkt eller indirekt råda någon om förvärvet eller avyttringen av finan-
siella instrument eller om återkallandet eller ändringen av en order som gäller finansiella
instrument,

ska för missbruk av insiderinformation dömas till böter eller fängelse i högst två år.
För missbruk av insiderinformation döms också den som uppsåtligen eller av grov oakt-

samhet utnyttjar ett råd som avses i 1 mom. 2 punkten på det sätt som avses i 1 mom. 1
punkten.

Försök till ett uppsåtligt brott är straffbart.

2 a §

Röjande av insiderinformation

Den som obehörigen till någon annan förmedlar, lämnar ut eller röjer insiderinforma-
tion eller ett i 1 § 1 mom. 2 punkten avsett råd, ska för röjande av insiderinformation dö-
mas till böter eller fängelse i högst två år. 

3 §

Marknadsmanipulation 

Den som manipulerar marknaden
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1) genom att lägga en order eller inleda en transaktion eller någon annan jämförbar
verksamhet som

a) ger en falsk eller vilseledande uppfattning om tillgång, efterfrågan eller pris på ett
finansiellt instrument eller ett relaterat spotavtal avseende råvaror,

b) låser fast priset på ett finansiellt instrument eller ett relaterat spotavtal avseende rå-
varor på en onormal eller konstlad nivå, eller

c) påverkar priset på ett finansiellt instrument eller ett relaterat spotavtal avseende rå-
varor och konstlade eller andra svikliga förfaranden eller arrangemang utnyttjas, eller

2) i syfte att skaffa sig själv eller någon annan ekonomisk vinning genom att via medier
eller andra kanaler sprida information som ger en falsk eller vilseledande uppfattning om
tillgång, efterfrågan eller pris på ett finansiellt instrument eller ett relaterat spotavtal avse-
ende råvaror, eller låser fast priset på ett finansiellt instrument eller ett relaterat spotavtal
avseende råvaror på en onormal eller konstlad nivå, 

ska för marknadsmanipulation dömas till böter eller fängelse i högst två år.
För marknadsmanipulation döms också den som manipulerar beräkningen av ett refe-

rensvärde genom att lämna falska eller vilseledande uppgifter eller genom att agera på nå-
got annat jämförbart sätt.

Försök är straffbart.

4 §

Grov marknadsmanipulation 

Om vid marknadsmanipulation 
1) orsakas omfattande ekonomisk skada, eller
2) brottet är ägnat att avsevärt undergräva förtroendet för värdepappersmarknadens

funktion,
och marknadsmanipulationen även bedömd som en helhet är grov, ska gärningsmannen

för grov marknadsmanipulation dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.
Försök är straffbart.

5 § 

Informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) vid marknadsföring eller omsättning av finansiella instrument i samband med nä-

ringsverksamhet lämnar osanna eller vilseledande uppgifter om de finansiella instrumen-
ten,

2) underlåter att på behörigt sätt ge information som enligt värdepappersmarknadsla-
gen (746/2012) ska ges i samband med värdepapper och som är ägnad att väsentligt på-
verka värdepapperens värde, eller som fullgör sin informationsskyldighet enligt värdepap-
persmarknadslagen och därvid lämnar osanna eller vilseledande uppgifter om värdepap-
peren, eller

3) underlåter att på behörigt sätt offentliggöra insiderinformation som gäller en emit-
tent och som enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv
2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (marknadsmissbruksförordningen) ska of-
fentliggöras, eller som fullgör sin skyldighet att offentliggöra information enligt artikel 17
i marknadsmissbruksförordningen och därvid offentliggör sådana väsentliga uppgifter om
de finansiella instrumenten som är osanna eller vilseledande,

ska för informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden dömas till böter eller
fängelse i högst två år.
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6 §

Definitioner

I detta kapitel avses med
1) värdepapper värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 
2) finansiella instrument finansiella instrument som avses i 1 kap. 10 § i lagen om in-

vesteringstjänster (747/2012),
3) insiderinformation information som avses i artikel 7.1—7.4 i marknadsmissbruks-

förordningen, 
4) reglerad marknad en reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 6 punkten i lagen om

handel med finansiella instrument (748/2012),
5) multilateral handelsplattform en multilateral handelsplattform som avses i 1 kap.

2 § 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument,
6) spotavtal avseende råvaror spotavtal avseende råvaror enligt definitionen i artikel

3.1.15 i marknadsmissbruksförordningen,
7) återköpsprogram handel med egna aktier i enlighet med 15 kap. i aktiebolagslagen

(624/2006),
8) referensvärde ett referensvärde enligt definitionen i artikel 3.1.29 i marknadsmiss-

bruksförordningen,
9) godtagen marknadspraxis marknadspraxis som godtas av den behöriga myndighe-

ten i en medlemsstat i enlighet med artikel 13 i marknadsmissbruksförordningen,
10) stabilisering stabilisering enligt definitionen i artikel 3.2 d i marknadsmissbruks-

förordningen,
11) handelsplats en reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 6 punkten i lagen om han-

del med finansiella instrument och en multilateral handelsplattform som avses i 7 punkten
i den paragrafen,

12) grossistenergiprodukt en grossistenergiprodukt enligt definitionen i artikel 2.4 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet
på grossistmarknaderna för energi,

13) emittent en emittent enligt definitionen i artikel 3.1.21 i marknadsmissbruksförord-
ningen.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om avyttring och förvärv av finansiella instrument
ska tillämpas också på ingående av derivatavtal. Kapitlets 1 och 2 § ska tillämpas på deri-
vatavtal oberoende av om det har avtalats om överlåtelse av de underliggande tillgångar
som derivatavtalet avser eller om kompenserande gottgörelse.

6 a §

Tillämpningsområde 

Bestämmelserna i 1, 2, 2 a, 3 och 4 § i detta kapitel tillämpas endast på finansiella in-
strument

1) som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller för vilka en ansökan om
upptagande till handel har lämnats in, eller

2) med vilka handel bedrivs på en multilateral handelsplattform eller som är upptagna
till handel på en multilateral handelsplattform eller för vilka en ansökan om upptagande
till handel på en multilateral handelsplattform har lämnats in.

Bestämmelserna i 1, 2, 2 a, 3 och 4 § i detta kapitel tillämpas också på andra finansiella
instrument än de som avses i 1 mom., om det finansiella instrumentets värde bestäms uti-
från ett finansiellt instrument som avses i 1 mom. eller om det finansiella instrumentet in-
verkar på värdet på ett finansiellt instrument som avses i 1 mom.

Bestämmelserna i 3 och 4 § i detta kapitel tillämpas inte på sådana spotavtal avseende
råvaror som är grossistenergiprodukter.
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Bestämmelserna i 1, 2, 3 och 4 § i detta kapitel tillämpas på transaktioner, order och
verksamhet som gäller finansiella instrument som avses i 1 och 2 mom. oavsett om trans-
aktionen, ordern eller verksamheten äger rum på en handelsplats eller inte.

7 §

Begränsningsbestämmelse

Bestämmelserna i 1, 2, 2 a, 3 och 4 § i detta kapitel tillämpas inte på
1) handel med egna aktier i enlighet med ett återköpsprogram, när denna handel sker i

enlighet med artikel 5.1—5.3 i marknadsmissbruksförordningen,
2) handel med värdepapper som avses i artikel 3.2 a i marknadsmissbruksförordningen

och relaterade instrument för stabilisering av värdepapper som avses i artikel 3.2 b i den
förordningen, när denna handel sker i enlighet med artikel 5.4 och 5.5 i samma förordning,

3) transaktioner, order eller verksamhet i penningpolitiska syften eller inom ramen för
politik som gäller förvaltning av offentlig skuld i enlighet med artikel 6.1 i marknadsmiss-
bruksförordningen,

4) transaktioner, order eller verksamhet i enlighet med artikel 6.2 i marknadsmiss-
bruksförordningen,

5) verksamhet som utgör ett led i unionens klimatpolitik i enlighet med artikel 6.3 i
marknadsmissbruksförordningen, eller

6) verksamhet som utgör ett led i unionens gemensamma jordbrukspolitik eller unio-
nens gemensamma fiskeripolitik i enlighet med artikel 6.4 i marknadsmissbruksförord-
ningen.

Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta kapitel tillämpas inte på legitimt beteende i enlighet
med artikel 9 i marknadsmissbruksförordningen.

Bestämmelsen i 2 a § i detta kapitel tillämpas inte om gärningen sker som ett normalt
led i utförandet av ett arbete, ett yrke eller åligganden eller om gärningen utgör marknads-
sondering i enlighet med artikel 11.1—11.8 i marknadsmissbruksförordningen.

Bestämmelserna i 3 och 4 § i detta kapitel tillämpas inte på godtagen marknadspraxis i
enlighet med artikel 13 i marknadsmissbruksförordningen. 

————
Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016. 

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Finansminister Petteri Orpo
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

4


