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L a g

637/2011

om ändring av strafflagen
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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 1 kap. 11 § 2 mom., 16 kap. 14 a och 18 § samt 20 § 4 mom.,

30 kap. 7, 8 och 13 § samt 40 kap. 4 §, 12 § 4 mom. och 14 §,
sådana de lyder, 1 kap. 11 § 2 mom. i lag 540/2011, 16 kap. 14 a och 18 § samt 20 §

4 mom., 30 kap. 8 § och 40 kap 4 §, 12 § 4 mom. och 14 § i lag 604/2002 samt 30 kap. 7 § i
lag 769/1990 och 13 § i lag 641/2009, samt

fogas till 16 kap. en ny 14 b §, till 30 kap. nya 7 a, 8 a, 14 och 15 § samt till 40 kap. en ny
4 a § som följer:

1 kap.

Om tillämpningsområdet för finsk
straffrätt

11 §

Kravet på dubbel straffbarhet

— — — — — — — — — — — — —
Även om lagen på gärningsorten inte före-

skriver något straff för gärningen, tillämpas
finsk lag på gärningen om den har begåtts av
en finsk medborgare eller en i 6 § 3 mom. 1
punkten avsedd person och straff för gär-
ningen föreskrivs

1) i 11 kap. 5 eller 6 §, om gärningen utgör
sådan krigsförbrytelse eller grov krigsförbry-
telse eller medverkan till sådana, som avses i
artikel 15 i det andra protokollet till Haag-

konventionen från år 1954 om skydd för kul-
turegendom i händelse av väpnad konflikt,

2) med stöd av 15 kap. 12 a § i 1—9 § i det
kapitlet,

3) i 16 kap. 1—3 § och även om en person
som avses i 40 kap. 11 § 2, 3 eller 5 punkten
eller en sådan utländsk tjänsteman som är
anställd hos Internationella brottmålsdomsto-
len är föremål för brottet,

4) i 16 kap. 13, 14, 14 a eller 14 b § och
även om dessa paragrafer tillämpas med stöd
av 20 § i det kapitlet,

5) i 17 kap. 18, 18 a eller 19 §,
6) i 20 kap. 6, 7 eller 8 a—8 c §,
7) i 20 kap. 1—5 eller 9 eller 9 a §, om

gärningen riktar sig mot en person som är
under 18 år,

8) i 30 kap. 7, 7 a, 8 eller 8 a § och även
om dessa paragrafer tillämpas med stöd av
14 § i det kapitlet, eller
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9) i 40 kap. 1—4 eller 4 a §, om gärnings-
mannen är en riksdagsledamot, en utländsk
tjänsteman eller en ledamot av ett utländskt
parlament.

16 kap.

Om brott mot myndigheter

14 a §

Givande av muta åt riksdagsledamot

Den som åt en riksdagsledamot utlovar,
erbjuder eller ger en gåva eller någon annan
otillbörlig förmån som inte kan betraktas som
normal gästfrihet och som är avsedd för riks-
dagsledamoten själv eller någon annan, för
att ledamoten på grund av förmånen i sitt
uppdrag som riksdagsledamot ska verka eller
låta bli att verka på ett visst sätt eller som
belöning för sådan verksamhet, och gär-
ningen är ägnad att tydligt undergräva förtro-
endet för en opartisk skötsel av uppdraget
som riksdagsledamot, ska för givande av
muta åt riksdagsledamot dömas till böter el-
ler fängelse i högst två år.

Såsom givande av muta åt riksdagsledamot
anses inte valfinansiering enligt lagen om
kandidaters valfinansiering (273/2009), om
inte syftet med valfinansieringen är att
kringgå 1 mom.

14 b §

Grovt givande av muta åt riksdagsledamot

Om vid givande av muta åt riksdagsleda-
mot

1) genom gåvan eller förmånen eftersträ-
vas att förmå den berörda personen att i sitt
uppdrag som riksdagsledamot i betydande
mån gynna den som har gett mutan eller
någon annan eller att orsaka någon annan en
kännbar skada eller olägenhet, eller

2) värdet på gåvan eller förmånen är avse-
värt,

och givandet av muta åt riksdagsledamot
även bedömt som en helhet är grovt, ska
gärningsmannen för grovt givande av muta åt
riksdagsledamot dömas till fängelse i minst
fyra månader och högst fyra år.

18 §

Juridiska personers straffansvar

På givande av muta, grovt givande av
muta, givande av muta åt riksdagsledamot
och grovt givande av muta åt riksdagsleda-
mot tillämpas vad som bestäms om juridiska
personers straffansvar.

20 §

Bestämmelser om tillämpningsområdet

— — — — — — — — — — — — —
Vid tillämpningen av 14 a och 14 b § i

detta kapitel jämställs med en riksdagsleda-
mot mot vilken den brottsliga gärningen är
riktad i 40 kap. 11 § avsedda ledamöter av
utländska parlament.
— — — — — — — — — — — — —

30 kap.

Om näringsbrott

7 §

Givande av muta i näringsverksamhet

Den som utlovar, erbjuder eller ger
1) någon som är anställd hos en näringsid-

kare,
2) en medlem av förvaltningsrådet eller

styrelsen i en sammanslutning som är nä-
ringsidkare eller i en stiftelse som idkar nä-
ring, eller en sådan sammanslutnings eller
stiftelses verkställande direktör, revisor eller
likvidator,

3) någon som fullgör ett uppdrag för en
näringsidkare, eller

4) någon som såsom skiljeman avgör en
tvist mellan näringsidkare, mellan andra par-
ter eller mellan en näringsidkare och en an-
nan part

en otillbörlig förmån (muta) som är avsedd
för den mutade själv eller någon annan, för
att förmå den mutade att i sin anställning
eller sitt uppdrag gynna den som har gett
mutan eller någon annan, eller för att belöna
den mutade för sådant gynnande, ska, om
gärningen inte utgör brott enligt 16 kap. 13
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eller 14 §, för givande av muta i näringsverk-
samhet dömas till böter eller fängelse i högst
två år.

7 a §

Grovt givande av muta i näringsverksamhet

Om vid givande av muta i näringsverksam-
het

1) genom gåvan eller förmånen eftersträ-
vas att förmå den berörda personen att i sitt
uppdrag i betydande mån gynna den som har
gett mutan eller någon annan eller att orsaka
någon annan en kännbar skada eller olägen-
het, eller

2) värdet på gåvan eller förmånen är avse-
värt,

och givandet av muta i näringsverksamhet
även bedömt som en helhet är grovt, ska
gärningsmannen för grovt givande av muta i
näringsverksamhet dömas till fängelse i
minst fyra månader och högst fyra år.

8 §

Tagande av muta i näringsverksamhet

Den som medan han eller hon
1) är anställd hos en näringsidkare,
2) är medlem av förvaltningsrådet eller

styrelsen i en sammanslutning som är nä-
ringsidkare eller i en stiftelse som idkar nä-
ring, eller är en sådan sammanslutnings eller
stiftelses verkställande direktör, revisor eller
likvidator,

3) fullgör ett uppdrag för en näringsidkare,
eller

4) såsom skiljeman avgör en tvist mellan
näringsidkare, mellan andra parter eller mel-
lan en näringsidkare och en annan part

för egen eller någon annans räkning begär
eller på annat sätt tar initiativ för att få en
muta, tar emot eller godkänner en muta för
att i sin anställning eller sitt uppdrag gynna
den som har gett mutan eller någon annan,
eller som belöning för sådant gynnande, ska,
om gärningen inte utgör brott enligt 40 kap.
1—3 §, för tagande av muta i näringsverk-
samhet dömas till böter eller fängelse i högst
två år.

8 a §

Grovt tagande av muta i näringsverksamhet

Om vid tagande av muta i näringsverksam-
het

1) gärningsmannen på grund av gåvan eller
förmånen i sitt uppdrag verkar eller har för
avsikt att verka på ett sätt som i betydande
mån gynnar den som har gett mutan eller
någon annan eller orsakar någon annan en
kännbar skada eller olägenhet, eller

2) värdet på gåvan eller förmånen är avse-
värt,

och tagandet av muta i näringsverksamhet
även bedömt som en helhet är grovt, ska
gärningsmannen för grovt tagande av muta i
näringsverksamhet dömas till fängelse i
minst fyra månader och högst fyra år.

13 §

Straffansvar för juridiska personer

På marknadsföringsbrott, brott vid mark-
nadsföring av alkoholdrycker, konkurrens-
brott, företagsspioneri, missbruk av företags-
hemlighet, givande av muta i näringsverk-
samhet, grovt givande av muta i näringsverk-
samhet, tagande av muta i näringsverksamhet
och grovt tagande av muta i näringsverksam-
het tillämpas vad som föreskrivs om straffan-
svar för juridiska personer.

14 §

Bestämmelser om tillämpningsområdet

Vid tillämpningen av 7, 7 a, 8 och 8 a § i
detta kapitel jämställs med skiljeman en fin-
ländsk eller utländsk skiljeman som sköter
sina uppgifter i enlighet med en annan stats
lagstiftning om skiljeförfarande.

15 §

Förverkandepåföljd

Gärningsmannen eller den på vars vägnar
eller till vars förmån gärningsmannen har
handlat ska dömas att till staten förverka den
gåva eller förmån som har tagits emot på det
sätt som avses i 8 och 8 a §, eller dess värde.
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I fråga om förverkande av annan egendom
iakttas 10 kap.

40 kap.

Om tjänstebrott

4 §

Tagande av muta som riksdagsledamot

En riksdagsledamot som för egen eller nå-
gon annans räkning

1) begär en gåva eller någon annan otill-
börlig förmån eller på något annat sätt tar
initiativ för att få en sådan förmån, eller

2) tar emot eller godtar en gåva eller någon
annan otillbörlig förmån som inte kan betrak-
tas som normal gästfrihet eller godtar ett löfte
eller ett erbjudande om en sådan

för att i sitt uppdrag som riksdagsledamot
på grund av förmånen verka eller låta bli att
verka på ett visst sätt eller som belöning för
en sådan verksamhet, och gärningen är ägnad
att tydligt undergräva förtroendet för en opar-
tisk skötsel av uppdraget som riksdagsleda-
mot, ska för tagande av muta som riksdags-
ledamot dömas till böter eller fängelse i högst
två år.

Såsom tagande av muta som riksdagsleda-
mot anses inte valfinansiering enligt lagen
om kandidaters valfinansiering, om inte syf-
tet med valfinansieringen är att kringgå 1
mom.

4 a §

Grovt tagande av muta som riksdagsledamot

Om vid tagande av muta som riksdagsleda-
mot

1) riksdagsledamoten ställer en gåva eller
förmån som villkor för sin verksamhet eller i
sitt uppdrag som riksdagsledamot verkar eller
har för avsikt att verka på ett sätt som i
betydande mån gynnar den som har gett mu-
tan eller någon annan eller orsakar någon
annan en kännbar skada eller olägenhet, eller

2) värdet på gåvan eller förmånen är avse-
värt,

och tagandet av muta som riksdagsledamot
även bedömt som en helhet är grovt, ska
riksdagsledamoten för grovt tagande av muta
som riksdagsledamot dömas till fängelse i
minst fyra månader och högst fyra år.

12 §

Bestämmelser om tillämpningsområdet

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelserna i 4, 4 a och 14 § i detta

kapitel tillämpas även på ledamöter av ut-
ländska parlament.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Förverkandepåföljd

Gärningsmannen eller den på vars vägnar
eller till vars förmån gärningsmannen har
handlat ska dömas att till staten förverka den
gåva eller förmån som har tagits emot på det
sätt som avses i 1—4 och 4 a §, eller dess
värde. I fråga om förverkande av annan egen-
dom iakttas 10 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober
2011.

Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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