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Lag
om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 1 kap. 11 § 2 mom., 29 kap. 9 § 1 mom. och 2 mom.

2 punkten samt 10 §, 36 kap. 9 § samt 40 kap. 12 §,
sådana de lyder, 1 kap. 11 § 2 mom. i lag 376/2015, 29 kap. 9 § 1 mom. och 2 mom.

2 punkten i lag 814/1998 samt 10 § i lag 61/2003, 36 kap. 9 § i lag 514/2003 samt 40 kap.
12 § i lagarna 604/2002, 637/2011 och 302/2014, samt

fogas till 29 kap. en ny 7 a § och till 40 kap. nya 8 a och 8 b § som följer:

1 kap.

Om tillämpningsområdet för finsk straffrätt

11§

Kravet på dubbel straffbarhet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Även om det i lagen på gärningsorten inte föreskrivs något straff för gärningen, tilläm-

pas 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 gärningen föreskrivs

1) i 11 kap. 5 eller 6 §, om gärningen utgör sådan krigsförbrytelse eller grov krigsför-
brytelse eller medverkan till sådana, som avses i artikel 15 i det andra protokollet till kon-
ventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (FördrS 93/1994),

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 brottmålsdomstolen
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. 1, 2, 4, 5, 6, 7 eller 8 a–8 c §,
7) i 20 kap. 9 eller 9 a §, om gärningen riktar sig mot en person som är under arton år,
8) i 21 kap. 5 eller 6 §, 22 kap. 1 eller 2 § eller 25 kap. 8 §, om gärningen utgör sådant

tvingande till äktenskap som avses i artikel 37, sådan kvinnlig könsstympning som avses
i artikel 38 eller sådan tvångsabortering eller tvångssterilisering som avses i artikel 39 i
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av
våld i hemmet (FördrS 53/2015),
RP 231/2018
LaUB 21/2018
RSv 292/2018

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 (32017L1371); EUT L 198, 28.7.2017, s. 29
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9) i 29 kap. 1, 2, 5–7 eller 7 a §, 32 kap. 6 eller 7 § eller 36 kap. 1 eller 2 §, om gärning-
en utgör ett sådant bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen som avses
i artikel 3.2 eller ett sådant annat brott som riktar sig mot unionens finansiella intressen
som avses i artikel 4.1–4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 om
bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens
finansiella intressen,

10) i 30 kap. 7, 7 a, 8 eller 8 a § och även om dessa paragrafer tillämpas med stöd av
14 § i det kapitlet,

11) i 40 kap. 1–4 eller 4 a §, om gärningsmannen är en riksdagsledamot, en utländsk
tjänsteman eller en ledamot av ett utländskt parlament, eller

12) i 40 kap. 7, 8, 8 a eller 8 b §, om gärningen utgör sådan förskingring som avses i
artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 om bekämpande ge-
nom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella in-
tressen och om gärningsmannen är en riksdagsledamot, en utländsk tjänsteman eller en le-
damot av ett utländskt parlament.

29 kap.

Om brott mot den offentliga ekonomin

7 a §

Grovt subventionsmissbruk

Om vid subventionsmissbruk det subventionsbelopp som är föremål för brottet är syn-
nerligen stort och subventionsmissbruket även bedömt som en helhet är grovt, ska gär-
ningsmannen för grovt subventionsmissbruk dömas till fängelse i minst fyra månader och
högst fyra år.

9 §

Definitioner och ansvarsfördelning

Med skatt avses i detta kapitel även
1) förskott på skatt och offentlig avgift som kan jämställas med skatt, och
2) en avgift som tas ut för Europeiska unionens räkning och som ska redovisas till Eu-

ropeiska unionen för att inkluderas i Europeiska unionens allmänna budget eller de bud-
getar som förvaltas av Europeiska unionen eller för dess räkning.

Med subvention avses i detta kapitel ekonomiskt stöd som beviljas för något annat än-
damål än privat konsumtion

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) ur Europeiska unionens allmänna budget eller de budgetar som förvaltas av Europe-

iska unionen eller för dess räkning.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 §

Straffansvar för juridiska personer

I fråga om sådant skattebedrägeri och grovt skattebedrägeri som avser mervärdesskatt
eller som avser skatt enligt 9 § 1 mom. 2 punkten samt på subventionsbedrägeri, grovt sub-
ventionsbedrägeri, subventionsmissbruk och grovt subventionsmissbruk tillämpas vad
som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer.
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36 kap.

Om bedrägeri och annan oredlighet

9 §

Straffansvar för juridiska personer

På bedrägeri som avses i 1 § 2 mom. i detta kapitel och på grovt bedrägeri som har be-
gåtts så som anges i det momentet tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juri-
diska personer.

Det som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer tillämpas även på brott som
avses i 1 och 2 § i detta kapitel, om gärningen utgör ett sådant bedrägeri som riktar sig mot
unionens finansiella intressen som avses i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv (EU) 2017/1371 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri
som riktar sig mot unionens finansiella intressen.

40 kap.

Om tjänstebrott

8 a §

Missbruk av Europeiska unionens medel som riksdagsledamot

Om en riksdagsledamot som har i uppdrag att förvalta penningmedel eller annan egen-
dom i detta uppdrag reserverar, anvisar, betalar ut eller använder denna egendom för ett
visst ändamål i strid med egendomens syfte för att skada unionens finansiella intressen
som avses i artikel 2.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 om be-
kämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens
finansiella intressen, ska riksdagsledamoten för missbruk av Europeiska unionens medel
som riksdagsledamot dömas till böter eller fängelse i högst två år.

8 b §

Grovt missbruk av Europeiska unionens medel som riksdagsledamot

Om vid missbruk av Europeiska unionens medel som riksdagsledamot
1) eftertraktas avsevärd nytta, eller
2) åsyftas särskilt kännbar olägenhet eller skada,
och brottet även bedömt som en helhet är grovt, ska riksdagsledamoten för grovt miss-

bruk av Europeiska unionens medel som riksdagsledamot dömas till fängelse i minst fyra
månader och högst fyra år.

12 §

Bestämmelser om tillämpningsområdet

Bestämmelserna om tjänstemän i detta kapitel ska även tillämpas på personer som skö-
ter offentliga förtroendeuppdrag och på personer som utövar offentlig makt.

Bestämmelserna i 1–3, 5 och 14 § i detta kapitel tillämpas, med undantag för avsätt-
ningspåföljden, även på offentligt anställda arbetstagare.

På utländska tjänstemän tillämpas, med undantag för avsättningspåföljden,
1) bestämmelserna i 1–3 och 14 § i detta kapitel,
2) bestämmelserna i 5 och 7–10 § i detta kapitel, om det är fråga om en utländsk tjäns-

teman som med stöd av ett internationellt avtal eller någon annan internationell förpliktel-
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se på finskt territorium utför kontroll, övervakning, förföljande, upprätthållande av allmän
ordning och säkerhet eller förebyggande av brott och förundersökning, eller som på finskt
territorium med stöd av lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden utför
förundersökning eller andra tjänsteuppdrag på basis av en begäran om rättshjälp som har
framställts eller godkänts av en finsk myndighet,

3) bestämmelserna i 7 och 8 § i detta kapitel, om gärningen utgör sådan förskingring
som avses i artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 om be-
kämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens
finansiella intressen.

Bestämmelserna i 4, 4 a , 8 a, 8 b och 14 § i detta kapitel tillämpas även på ledamöter
av utländska parlament.

I fråga om tillämpningen i vissa fall av bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar
föreskrivs särskilt genom lag.

————
Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitieminister Antti Häkkänen
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