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488/2019

Lag
om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 3 § 2 mom. och 17 §, sådana de lyder i

lag 875/2018, som följer:

10 kap.

Hemliga tvångsmedel

3 §

Teleavlyssning och dess förutsättningar

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Förundersökningsmyndigheten kan ges tillstånd att rikta teleavlyssning mot en tele-

adress eller teleterminalutrustning som en misstänkt innehar eller annars kan antas använ-
da, om den misstänkte är skäligen misstänkt för

1) folkmord, förberedelse till folkmord, brott mot mänskligheten, grovt brott mot
mänskligheten, aggressionsbrott, förberedelse till aggressionsbrott, krigsförbrytelse, grov
krigsförbrytelse, tortyr, brott mot förbudet mot kemiska vapen, brott mot förbudet mot
biologiska vapen eller brott mot förbudet mot infanteriminor,

2) äventyrande av Finlands suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi, grovt landsför-
räderi, spioneri, grovt spioneri, röjande av statshemlighet eller olovlig underrättelseverk-
samhet,

3) högförräderi, grovt högförräderi eller förberedelse till högförräderi,
4) grov spridning av barnpornografisk bild,
5) sexuellt utnyttjande av barn, grovt sexuellt utnyttjande av barn eller grov våldtäkt

mot barn,
6) dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter eller i 21 kap. 6 a § i straffla-

gen avsedd förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa enligt 1, 2 eller 3 § i det kapitlet,
7) grovt ordnande av olaglig inresa, grovt frihetsberövande, människohandel, grov

människohandel, tagande av gisslan eller förberedelse till tagande av gisslan,
8) grovt rån, förberedelse till grovt rån eller grov utpressning,
9) grovt häleri, yrkesmässigt häleri eller grov penningtvätt,
10) sabotage, trafiksabotage, grovt sabotage, grovt äventyrande av andras hälsa, kärn-

laddningsbrott eller kapning,
11) brott som begåtts i terroristiskt syfte enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2–8 punkten eller

2 mom. i strafflagen, brott avseende radiologiska vapen som begåtts i terroristiskt syfte,
förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, ledande av terroristgrupp, främjande
av en terroristgrupps verksamhet, meddelande av utbildning för ett terroristbrott, deltagan-
RP 212/2018
LaUB 24/2018
RSv 305/2018

1



488/2019  
de i utbildning för ett terroristbrott om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängel-
sestraff, rekrytering för ett terroristbrott, finansiering av terrorism, finansiering av terro-
ristgrupp om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff eller resa i syfte att
begå ett terroristbrott om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff,

12) grov skadegörelse eller grov dataskadegörelse,
13) grovt bedrägeri eller grovt ocker,
14) grov penningförfalskning,
15) grov miljöförstöring, eller
16) grovt narkotikabrott.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

17 §

Bostadsavlyssning och dess förutsättningar

Förundersökningsmyndigheten kan beviljas tillstånd att rikta teknisk avlyssning mot ett
utrymme som används för stadigvarande boende och där den som är misstänkt för brott
sannolikt befinner sig (bostadsavlyssning). Det krävs dessutom att personen är skäligen
misstänkt för

1) folkmord, förberedelse till folkmord, brott mot mänskligheten, grovt brott mot
mänskligheten, aggressionsbrott, förberedelse till aggressionsbrott, krigsförbrytelse, grov
krigsförbrytelse, tortyr, brott mot förbudet mot kemiska vapen, brott mot förbudet mot
biologiska vapen eller brott mot förbudet mot infanteriminor,

2) äventyrande av Finlands suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi, grovt landsför-
räderi, spioneri eller grovt spioneri,

3) högförräderi eller grovt högförräderi,
4) grovt sexuellt utnyttjande av barn eller grov våldtäkt mot barn,
5) dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter,
6) grov människohandel,
7) grovt rån,
8) grovt sabotage, grovt äventyrande av andras hälsa, kärnladdningsbrott eller kapning,
9) brott enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2–8 punkten eller 2 mom. i strafflagen som begåtts

i terroristiskt syfte, brott avseende radiologiska vapen som begåtts i terroristiskt syfte, för-
beredelse till brott som begås i terroristiskt syfte, ledande av terroristgrupp, främjande av
en terroristgrupps verksamhet, meddelande av utbildning för ett terroristbrott, rekrytering
för ett terroristbrott eller finansiering av terrorism, eller

10) grovt narkotikabrott.
————

Denna lag träder i kraft den 15 april 2019.

Helsingfors den 12 april 2019

Republikens President
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