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511/2011
Lag
om ändring av strafflagen
Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 6 kap. 5 § 4 punkten, 11 kap. 10 §, 17 kap. 1 a § 1 mom. och
24 § samt 25 kap. 10 §,
sådana de lyder, 6 kap. 5 § 4 punkten i lag 515/2003, 11 kap. 10 § i lag 212/2008, 17 kap.
1 a § 1 mom. i lag 1372/2003 samt 24 § i lag 14/2011 och 25 kap. 10 § i lag 650/2004, samt
fogas till 11 kap. nya 10 a och 15 § och till 24 kap. en ny 13 § som följer:
6 kap.
Om bestämmande av straff

11 kap.
Om

krigsförbrytelser och
mänskligheten

brott

mot

5§
10 §
Skärpningsgrunder
Hets mot folkgrupp
Straffskärpningsgrunder är
— — — — — — — — — — — — —
4) att brottet har begåtts utifrån ett motiv
som baseras på ras, hudfärg, härstamning,
nationellt eller etniskt ursprung, religion eller
övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller utifrån ett annat motiv som
är jämförbart med dessa, och
— — — — — — — — — — — — —

RP 317/2010
LaUB 39/2010
RSv 332/2010

Den som för allmänheten tillgängliggör eller annars bland allmänheten sprider eller för
allmänheten tillhandahåller information, åsikter eller andra meddelanden där en grupp
hotas, förtalas eller smädas på grund av ras,
hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt
ursprung, religion eller övertygelse, sexuell
läggning eller funktionsnedsättning eller på
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grunder som är jämförbara med de nämnda
grunderna, ska för hets mot folkgrupp dömas
till böter eller fängelse i högst två år.
10 a §
Grov hets mot folkgrupp
Om vid hets mot folkgrupp uppmanas eller
förleds
1) till folkmord eller förberedelse till sådant, brott mot mänskligheten, grovt brott
mot mänskligheten, krigsförbrytelse, grov
krigsförbrytelse, mord eller dråp begånget i
terroristiskt syfte, eller
2) till annat grovt våld än det som avses i
1 punkten så att den allmänna ordningen och
säkerheten klart äventyras genom gärningen,
och hetsen mot folkgrupp även som helhet
bedömd är grov, ska gärningsmannen för
grov hets mot folkgrupp dömas till fängelse i
minst fyra månader och högst fyra år.
15 §
Juridiska personers straffansvar
På hets mot folkgrupp och grov hets mot
folkgrupp tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar.
17 kap.
Om brott mot allmän ordning
1a§
Deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet

manslutning eller ge en organiserad kriminell
sammanslutning utbildning för brottslig verksamhet,
4) genom att för en organiserad kriminell
sammanslutning skaffa eller försöka skaffa
eller genom att till en organiserad kriminell
sammanslutning överlåta lokaler eller andra
utrymmen som den behöver eller fordon eller
andra hjälpmedel av synnerlig vikt för sammanslutningens verksamhet,
5) genom att direkt eller indirekt tillhandahålla eller samla in tillgångar för att finansiera den brottsliga verksamheten i en organiserad kriminell sammanslutning,
6) genom att ha hand om en organiserad
kriminell sammanslutnings viktiga ekonomiska angelägenheter eller genom att ge ekonomiska eller juridiska råd som är av synnerlig vikt för sammanslutningens verksamhet,
eller
7) genom att aktivt främja en organiserad
kriminell sammanslutnings kriminella syften
på något annat väsentligt sätt,
deltar i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet i vilken syftet är att
begå ett eller flera brott för vilka det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst
fyra år, eller ett eller flera brott som avses i
11 kap. 10 § eller 15 kap. 9 §, och om ett
sådant brott eller ett straffbart försök till ett
sådant brott begås, ska för deltagande i en
organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet dömas till böter eller fängelse i högst
två år.
— — — — — — — — — — — — —
24 §
Juridiska personers straffansvar

Den som
1) genom att grunda eller bygga upp en
organiserad kriminell sammanslutning eller
genom att värva eller försöka värva medlemmar till sammanslutningen,
2) genom att utrusta eller försöka utrusta
en organiserad kriminell sammanslutning
med explosiva varor, vapen, skjutförnödenheter eller ämnen eller förnödenheter som är
avsedda för tillverkning av sådana eller med
andra farliga föremål eller ämnen,
3) genom att ordna eller försöka ordna
utbildning för en organiserad kriminell sam-

På deltagande i en organiserad kriminell
sammanslutnings verksamhet, ordnande av
olaglig inresa, grovt ordnande av olaglig inresa, djurskyddsbrott, grovt djurskyddsbrott,
anordnande av hasardspel, penningspelsbrott,
lotteribrott, penninginsamlingsbrott, spridning av våldsskildring, spridning av pornografisk bild, grov spridning av barnpornografisk bild, innehav av barn-pornografisk bild
och sedlighetssårande marknadsföring tillämpas vad som bestäms om juridiska personers
straffansvar.
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Vad som bestäms om juridiska personers
straffansvar tillämpas också på en sådan offentlig uppmaning till brott som avses i 1 §
när det brott som uppmaningen eller förledandet avser är
1) hets mot folkgrupp eller grov hets mot
folkgrupp, eller
2) grov ärekränkning eller olaga hot när
motivet för uppmaningen eller förledandet är
ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse,
sexuell läggning eller funktionsnedsättning
eller en grund som är jämförbar med de
nämnda grunderna.
24 kap.
Om kränkning av integritet och frid samt
om ärekränkning
13 §
Juridiska personers straffansvar
På grov ärekränkning där motivet för brottet är ras, hudfärg, härstamning, nationellt
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eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktions-nedsättning eller en grund som är jämförbar med
de nämnda grunderna tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar.
25 kap.
Om brott mot friheten
10 §
Juridiska personers straffansvar
På människohandel och grov människohandel tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar.
På olaga hot där motivet för brottet är ras,
hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt
ursprung, religion eller övertygelse, sexuell
läggning eller funktionsnedsättning eller en
grund som är jämförbar med de nämnda
grunderna tilllämpas vad som bestäms om
juridiska personers straffansvar.
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.
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