
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 17 § i lagen om statens revisionsverk Utgiven i Helsingfors den 29 mars 2019

369/2019

Lag
om ändring av 17 § i lagen om statens revisionsverk

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statens revisionsverk (676/2000) 17 § som följer:

17 §

Anmälan om brott och lämnande av sekretessbelagda uppgifter

Statliga myndigheter, inrättningar, affärsverk och fonder ska göra anmälan om brott när
det gäller sådana brott i verksamheten som riktar sig mot medel eller egendom som de för-
valtar eller svarar för. Anmälan om brott behöver inte göras, om gärningen med beaktande
av omständigheterna ska anses vara ringa.

Revisionsverket ska göra anmälan om brott när det gäller sådana brott som det i sin re-
visionsverksamhet konstaterar i statliga myndigheters, inrättningars, affärsverks och fon-
ders verksamhet och som riktar sig mot medel eller egendom som dessa förvaltar eller sva-
rar för, om revisionsobjektet inte själv har gjort anmälan om brott. Revisionsverket behö-
ver inte göra någon anmälan, om gärningen med beaktande av omständigheterna ska anses
vara ringa.

Revisionsverket ska underrätta Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Euro-
peiska unionens övriga behöriga myndigheter om alla de omständigheter som det upptäck-
er när det sköter sitt uppdrag och som skulle kunna innebära ett brott som avses i artikel
3, 4 eller 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 om bekämpande ge-
nom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella in-
tressen.

Vid utredning av sådana brott i statliga myndigheters, inrättningars, affärsverks och
fonders verksamhet som riktar sig mot medel eller egendom som dessa förvaltar eller sva-
rar för får uppgifter som den statliga myndighet och inrättning, det statliga affärsverk och
den statliga fond som saken gäller samt revisionsverket fått i samband med skötseln av sitt
uppdrag, trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till förundersökningsmyndigheterna,
polismyndigheterna och andra undersökningsmyndigheter samt åklagarmyndigheterna.

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