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605/2018

Lag
om ändring av 30 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 30 kap. 4–6 och 11 §, sådana de lyder, 4, 6 och 11 § i lag

769/1990 och 5 § i lagarna 769/1990, 54/1993 och 61/2003, som följer:

30 kap.

Om näringsbrott

4 §

Företagsspioneri

Den som obehörigen skaffar uppgifter om en annans företagshemlighet genom att
1) tränga in i ett utrymme som är stängt för utomstående eller i ett datasystem som är

skyddat mot sådana,
2) i sin besittning förvärva eller kopiera en handling eller någon annan upptagning eller

på något annat jämförbart sätt, eller
3) använda tekniska specialanordningar
för att obehörigen röja eller utnyttja en sådan hemlighet ska, om inte strängare straff för

gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för företagsspioneri dömas till böter eller
fängelse i högst två år.

Försök är straffbart.

5 §

Brott mot företagshemlighet

Den som för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning eller för att skada en
annan obehörigen röjer eller utnyttjar någons företagshemlighet som han eller hon fått del
av

1) på grund av ett anställningsförhållande,
2) medan han eller hon varit medlem av en sammanslutnings eller stiftelses förvalt-

ningsråd eller styrelse eller dess verkställande direktör, revisor eller likvidator, eller med-
an han eller hon skött någon därmed jämförbar uppgift,

3) medan han eller hon fullgjort ett uppdrag för någon annan eller annars på grund av
ett förtroligt affärsförhållande, eller

4) i samband med saneringsförfarande i ett företag,
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ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott
mot företagshemlighet dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Denna paragraf gäller inte en gärning som den som avses i 1 mom. 1 punkten har begått
sedan två år förflutit från anställningstidens slut.

Försök är straffbart.

6 §

Missbruk av företagshemlighet

Den som obehörigen
1) i näringsverksamhet utnyttjar någon annans företagshemlighet som har åtkommits

eller röjts genom en gärning som är straffbar enligt denna lag, eller
2) för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning röjer en sådan hemlighet,
ska för missbruk av företagshemlighet dömas till böter eller fängelse i högst två år.

11 §

Definition

Med företagshemlighet avses i detta kapitel en företagshemlighet som avses i 2 § 1 punk-
ten i lagen om företagshemligheter (595/2018).

————
Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

Nådendal den 10 augusti 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Näringsminister Mika Lintilä
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