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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av vissa lagar, vilka hör till det andra skedet i 
totalrevideringen av strafflagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Ändringarna av strafflagen och 164 andra 
lagar, vilka utgör det andra skedet i totalrevi
deringen av strafflagen, träder i kraft den l 
septen1ber 1995. 

De lagar son1 utgör det andra skedet i 
totalrevideringen antogs av riksdagen den 7 
februari 1995. Vid san1n1a tidpunkt behandlade 
riksdagen också andra ändringar av nän1nda 
164 lagar, vilka på grund av överlappande 
tidtabeller inte kunde koordineras n1ed straff
lagsreformen. Det föreslås att denna koordi-

nering av teknisk natur görs n1ed den lagstift
ning son1 nu föreslås. I detta san1n1anhang 
föreslås också vissa andra n1indre justeringar i 
de lagar son1 hör till det andra skedet av 
totalrevideringen av strafflagen. 

Med undantag för två lagar avses de före
slagna lagarna träda i kraft san1tidigt son1 
lagstiftningen son1 utgör det andra skedet i 
totalrevideringen av straffiagstiftningen, dvs. 
den l septen1ber 1995. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

Under riksdagsbehandlingen av regeringens 
proposition till riksdagen n1ed förslag tilllagar 
on1 ändring av strafflagen och vissa andra 
lagar, vilka hör till det andra skedet i totalre
videringen av strafflagstiftningen (RP 9411993 
rd) i lagar uton1 strafflagen gjordes flera 
sådana ändringar son1 skall beaktas i strafflag
en eller i andra lagar son1 i propositionen 
föreslås att skall ändras. Alla dessa ändringar 
kunde inte göras under riksdagsbehandlingen 
av straffiagsreformen. I denna proposition fö
reslås därför vissa ändringar i strafflagen och 
vissa andra lagar. 

Ändringarna i strafflagen hänför sig till 
stadganden i 14, 47, 48 och 49 kap. strafflagen. 
Ändringarna beror på ändringar i vallagstift
ningen och i stadgandena on1 avtappning av 
Sain1en och Vuoksen, på upphävningen av 
lagen on1 rätt till fotografisk bild (405/61) san1t 
på att ett hänvisningsstadgande i strafflagen 
har justerats. 

350851A 

De föreslagna ändringarna i lagar uton1 
strafflagen beror huvudsakligen på stadgande
na on1 sekretessbrott i 38 kap. l och 2 §§ 
strafflagen. Med anledning av att de nya 
stadgandena on1 sekretessbrott träder i kraft 
kan de särskilda straffstadgandena on1 brott 
n1ot sekretessplikt och tystnadsplikt i lagar 
utom strafflagen upphävas. Efter att riksdags
behandlingen av strafflagsreformen avslutats 
har flera lagar n1ed dylika stadganden son1 
blivit onödiga trätt i kraft. Därför föreslås att 
följande lagrum ändras: 

- 18 kap. 6 a § lagen on1 försäkringsbolag 
(389/95), 

- 80 § lagen on1 utländska försäkringsbolag 
(398/95), 

- 16 kap. 10 a§ lagen on1 försäkringsföre
ningar ( 451195), 

- 16 § 3 mon1. lagen on1 övervakning av 
förvaltningen av konkursbon (109/95), 

- 40 § livsn1edelslagen (361/95), 
- 47 § eln1arknadslagen (386/95), 
- 42 § gentekniklagen (377/95), 



2 RP 42/1995 rd 

17 § lagen om tillsyn över fartygssäkerhe
ten (370/95) och 

- 56 b§ upphovsrättslagen (446/95). 
Dessutom har det framkommit att också 

stadgandet om brott mot tystnadsplikt i 7 § 2 
mom. lagen om teknologiska utvecklingscent
ralen (429/93) bör ändras på motsvarande sätt. 

Enligt förslaget ersätts straffstadgandena i de 
ovan nämnda lagromen med en hänvisning till 
38 kap. l eller 2 § strafflagen. Kan också en 
tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare 
som avses i 40 kap. 5 § strafflagen göra sig 
skyldig till brott mot tystnadsplikten hänvisas 
enligt förslaget också till detta lagrum. En 
närmare redogörelse för syftet med hänvis
ningsstadgandena och deras verkningar ingår i 
regeringens proposition om det andra skedet i 
totalrevideringen av strafflagstiftningen. 

Enligt förslaget upphävs samtidigt också 
eventuella stadganden om åtalsrätt som finns i 
samband med straff stadgandena. I 38 kap. l O § 
l mom. strafflagen ingår ersättande stadganden 
om åtalsrätten. 

2. Lagförslagen 

2.1. strafflagen 

14 kap. 7 §. I det andra skedet i totalrevide
ringen av strafflagstiftningen intas i 14 kap. 
strafflagen stadganden om valbrott, vilka 
tillämpas på alla val som nämns i definitionen 
i 7 § i samma kapitel. Efter riksdagsbehand
lingen av strafflagen stadfåstes lagen om val av 
företrädare för Finland i Europaparlamentet 
(272/95), som trädde i kraft den l april 1995. 
Eftersom de nya stadgandena om valbrott 
avses gälla också dessa val föreslås att till 14 
kap. 7 § strafflagen fogas ett omnämnade om 
val av företrädare i Europaparlamentet Om
nämnandet avser val av företrädare för Finland 
i Europaparlamentet 

Avsikten var att uppdela nämnda definitio
ner på två moment av vilka det första innehål
ler en definition av allmänna val och det senare 
en definition av allmän omröstning. På grund 
av tryckningstekniska orsaker åtskildes mo
menten inte på avsett sett. Det föreslås därför 
att definitionerna nu uppdelas på två moment 
på ovan nämnt sätt. 

17 kap. 4 §. På basis av regeringens proposi
tion till riksdagen med förslag till lagstiftning 
om straffansvar för juridiska personer (RP 

9511993 rd) fogades till 17 kap. 4 § strafflagen 
ett nytt 2 moment (743/95) som gäller ställning
en för en laglig företrädare för en juridisk 
person vid förundersökning. Till samma lag
rum fogades ett nytt 2 moment (496/95) också 
i samband med stiftandet av en ny polislag 
(493/95). I det tillägg som gjordes med anled
ning av polislagen är det fråga om att utvidga 
kriminaliseringen med ett särskilt straffstad
gande om osann utsaga vid polisundersökning. 
Avsikten har varit att de bägge nya momenten 
fogas till paragrafen och inte att de ersätter 
varandra. För undvikande av missförstånd 
föreslås att sådana moment som motsvarar 
nämnda moment genom detta lagförslag fogas 
till paragrafen så att momentet med det nya 
straffstadgandet blir ett nytt 2 moment och 
momentet som gäller förundersökning ett nytt 
3 moment. Samtidigt upphävs de båda tidigare 
2 momenten, varvid lagtexten inte lämnar rum 
för tolkning. 

47 kap. l§. I 2 mom. ingår en hänvisning till 
stadgandena i 21 kap. 8-12 §§strafflagen, dvs. 
till stadgandena om straff för dödsvållande, 
vållande av personskada och framkallande av 
fara. I samband med riksdagsbehandlingen av 
totalrevideringen av strafflagstiftningen fogades 
till 21 kap. en ny 12 §om deltagande i slagsmål. 
Samtidigt blev den föreslagna 12 § om framkal
lande av fara 13 §. Det föreslås att berörda 
hänvisning ändras så att den motsvarar den 
nya numreringen av berörda paragrafer i 21 
kap., dvs. att den hänvisar till 21 kap. 8-11 
och 13 §§. 

48 kap. l §. Enligt 4 a§ (220/94) lagen om 
godkännande av vissa bestämmelser i överens
kommelsen med Sovjetunionen om en avtapp
ningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om 
tillämpning av överenskommelsen gäller i fråga 
om brott mot avtappningsstadgan vad vatten
lagen stadgar om reglering av vattendrag. Då 
den ändring av vattenlagen (697/95), som hör 
till det andra skedet i totalrevideringen av 
strafflagstiftningen, träder i kraft den l septem
ber 1995 innehåller vattenlagen inte lägre stad
ganden enligt vilka någon kan dömas till straff 
för brott mot avtappningsstadgan eller mot 
föreskrifter som utfärdats i stöd av denna 
stadga. 

Med tanke på miljön kan brott mot avtapp
ningsstadgan för Saimen och Vuoksen i princip 
ha betydande verkningar, eftersom vattenstån
det i Saimen och Vuoksen som en följd av 
brottet kan avvika betydligt från variationsom-
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rådet enligt avtappningsstaqgan. Därför är det 
inte tillräckligt att det i lagen intas ett stadgan
de med höteshot för brott mot avtappnings
stadgan utan det är skäl att göra brottet 
straffbart enligt strafflagens stadganden om 
miljöförstöring. 

I propositionen föreslås därför att till 48 kap. 
l § 3 mom. strafflagen om miljöförstöring fogas 
ett omnämnande om avtappningsstadgan för 
Saimen och Vuoksen. Brott mot avtappnings
stadgan eller mot föreskrifter som utfärdats 
med stöd av denna stadga kan således bestraf
fas så som olika former av miljöförstöring. 

49 kap. l §. Under behandlingen av det 
andra skedet i totalrevideringen av strafflag
stiftningen antog riksdagen vissa ändringar i 
lagstiftningen om upphovsrätt, av vilka endast 
en del kunde beaktas redan under riksdagsbe
handlingen av strafflagen. Genom den nya 
lagstiftningen upphävdes bl.a. lagen om rätt till 
fotografisk bild genom en särskild lag (447/95). 
Om rätt till fotografisk bild stadgas nu i 
upphovsrättslagen. Därför föreslås nu att i 49 
kap. l§ strafflagen som gäller upphovsrätts
brott stryks hänvisningarna till lagen om rätt 
till fotografisk bild. Ändringen är av teknisk 
natur och den förutsätter inte ändringar i 
gärningsbeskrivningen för upphovsrättsbrott 

Vid revideringen av upphovsrättslagen an
togs också tydligare stadganden om upptagan
de av rörliga bilder. Det är därför skäl att 
också i strafflagens stadgande om upphovs
rättsbrott ta in en särskild punkt om uppta
gande av rörliga bilder. 

2.2. Tvångsmedelslagen 

5 kap. l §. Förutsättningarna för husrannsa
kan i 5 kap. l § l mom. tvångsmedelslagen har 
ändrats i samband med ett flertal olika lagstift
ningsprojekt I sin gällande lydelse är momen
tet i lag av den 17 februari 1995 (213/95). 

Straffstadagandena i 5 kap. l § l mom. 
tvångsmedelslagen ändrades också i samband 
med lagstiftningen om straffansvar för juridis
ka personer. Då dessa stadganden godkändes 
av riksdagen den 7 februari 1995 baserade sig 
ändringen av tvångsmedelslagen på den då 
gällande lagen och inte på den nya lagen som 
gavs först den 17 februari. I den förteckning 
över brott i fråga om vilka husrannsakan är 
möjlig i brottsundersökningen oberoende av 
straffmaximum uteblev därför spridning av 

våldsskildring. Det föreslås därför att spridning 
av våldsskildring nu fogas till l §, varvid 
husrannsakan är möjlig också efter den l 
september i år. 

I detta sammanhang kan ur förteckningen 
över brott i 5 kap. l § l mom. tvångsmedels
lagen strykas intrång i personregister. Vid 
undersökningen av detta brott, som från och 
med den l september 1995 behandlas som 
dataintrång i personregister, får husrannsakan 
efter nämnda datum företas redan på grundval 
av maximistraffet för brottet. 

Rent lagtekniskt föreslås att ändringen görs 
så att momentet ändras i den lydelse som det 
nu har, och samtidigt upphävs den ändring 
som skulle träda i kraft från början av septem
ber. På detta sätt undviks' de tolkningsproblem 
som förorsakas av att ändringarna av momen
tet i viss mån går på varandra. 

2.3. Militära rättegångslagen 

2 § 2 mom. I den lagstiftning som utgör det 
andra skedet i totalrevideringen av strafflag
stiftningen ingår också en lag om ändring av 
2 § 2 mom. militära rättegångslagen. Under 
riksdagsbehandlingen gjordes också en annan 
ändring i nämnda moment. Lösningen som 
användes för att koordinera ändringarna ledde 
till att lagtexten i viss mån är oklar beträffande 
frågan huruvida samtliga brott mot strafflagen 
som nämns i momentet skall rikta sig mot en 
annan krigsman för att de skall handläggas 
såsom militärt rättegångsärende. Med den lyd
else som nu föreslås försvinner även den minsta 
oklarhet i lagtexten. 

2.4. Lagen om försäkringsbolag 

18 kap. 6 a §. Det föreslås att paragrafen 
ändras med anledning av strafflagens stadgan
den om sekretessbrott 

2.5. Lagen om utländska försäkringsbolag 

80 §. Det föreslås att paragrafen ändras med 
anledning av strafflagens stadganden om sek
retessbrott. 

2.6. Lagen om försäkringsföreningar 

16 kap. l O a §. Det föreslås att paragrafen 
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ändras med anledning av strafflagens stadgan
den om sekretessbrott 

2.7. Lagen om övervakning av förvaltningen av 
konkursbon 

16 §. Det föreslås att paragrafen ändras med 
anledning av strafflagens stadganden om sek
retessbrott 

2.8. Livsmedelslagen 

40 §. Det föreslås att paragrafen ändras med 
anledning av strafflagens stadganden om sek
retessbrott. 

2.9. Elmarknadslagen 

47 §. Det föreslås att paragrafen ändras med 
anledning av strafflagens stadganden om sek
retessbrott 

2.10. Gentekniklagen 

42 §. Hänvisningsstadgande rörande straff. 
Det föreslås att paragrafens rubrik ändras så 
att den motsvarar paragrafens nya innehåll. 

Det föreslås att l mom. i paragrafen ändras 
med anledning av strafflagens stadganden om 
sekretessbrott. Gällande 43 § i gentekniklagen 
om förseelse som gäller tystnadsplikt enligt 
gentekniklagen föreslås upphävas så som obe
hövlig. I 38 kap. 2 § strafflagen ingår ett 
allmänt stadgande om sekretessförseelse. 

Enligt förslaget skall som ett 2 moment i 
paragrafen intas en hänvisning till 48 kap. 
1--4 §§strafflagen som motsvarar hänvisningen 
i 52 a § kemikalielagen. Syftet med hänvisning
en är endast att påminna om att också brott 
mot gentekniklagen kan bestraffas så som olika 
former av miljöförstöring. Avsikten är att 
senare till strafflagen överföra också de straff
stadganden i gentekniklagen enligt vilka det är 
möjligt att döma gärningsmannen till fängelse. 
För tillfället är denna överföring inte möjlig 
eftersom kapitlet om brott mot hälsa och 
säkerhet i strafflagen ännu är ofullständigt. 
Många av de gärningar som i 39 § genteknik
lagen är belagda med straff faller av naturen 
just under nämnda kapitel i strafflagen. 

Innan stadgandena om fängelsestraff i gen-

tekniklagen upphävs kan samma gärning upp
fylla rekvisitet för en gärningsform av såväl 
miljöförstöring som genteknikbrott I vissa fall 
kan straffet utdömas enligt vardera lagen. I fall 
av att rekvisitet för en viss gärning är fullstän
digt identiskt i strafflagen och i gentekniklagen 
skall straffet med iakttagande av principen om 
lagkonkurrens utdömas endast för brott mot 
någondera lagen. 

2.11. Lagen om allmänna vatten- och 
avloppsverk 

Enligt 17 § 3 mom. (1418/94) lagen om 
allmänna vatten- och avloppsverk tillämpas på 
åtgärder som strider mot föreskrifter utfärdade 
enligt 11 a § i lagen straffstadgandena i vatten
lagen. Bestämmelser om kvaliteten på samt 
förbehandlingen och kontrollen av avloppsvat
ten som leds in i avlopp som sköts av ett 
allmänt vatten- och avloppsverk kan utfärdas 
genom beslut av statsrådet. 

Då det nya 48 kapitlet om miljöbrott i 
strafflagen träder i kraft den l september 1995 
blir huvuddelen av de gärningar som var 
straffbara enligt vattenlagen straffbara enligt 
strafflagen. Detta framgår av hänvisningsstad
gandet i 13 kap. l§ vattenlagen. En konstruk
tion där det i lagen om allmänna vatten- och 
avloppsverk hänvisas till vattenlagen och från 
denna lag vidare till strafflagen skulle vara 
onödigt komplicerad och kunde förorsaka tolk
ningsproblem. Det föreslås därför att det i 17 § 
3 mom. lagen om allmänna vatten- och av
loppsverk hänvisas direkt till 48 kap. strafflag
en. Riksdagens lagutskott ansåg i sitt betän
kande om regeringens proposition med förslag 
till lagar om ändring av strafflagen och vissa 
andra lagar, vilka hör till det andra skedet i 
totalrevideringen av strafflagstiftningen (LaUB 
22/1994 rd s. 29) att det är nödvändigt att detta 
slag av dubbla hänvisningar upplöses. 

I momentet behövs efter detta inte heller 
någon allmän hänvisning till vattenlagens stad
ganden om handläggning av brottmål eftersom 
de allmänna straffprocessuella stadgandena 
skall tillämpas. Däremot behövs hänvisningen 
till stadgandet i 14 kap. 5 a§ vattenlagen om 
förandet av tillsynsmyndighets talan. I sin 
nuvarande lydelse gäller detta stadgande visser
ligen brottmål som handläggs vid allmän dom
stol, men såsom ett stadgande i vattenlagen 
endast sådana brottmål som grundar sig på 
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brott mot vattenlagen. Det föreslagna momen
tet möjliggör förandet av tillsynsmyndigheter
nas talan även vid handläggningen av gärning
ar som är förbjudna enligt lagen om allmänna 
vatten- och avloppsverk. 

Hänvisningen till stadgandena i vattenlagen 
om handläggning av handräckningsärenden be
hövs också i fortsättningen i 17 § 3 mom. I 
detta avseende leder strafflagens stadganden 
om miljöbrott inte till några ändringar. 

2.12. Lagen om godkännande av vissa bestäm
melser i överenskommelsen med Sovjetuni
onen om en avtappningsstadga för Saimen 
och Vuoksen samt om tillämpning av 
överenskommelsen · 

4 §. Enligt 4 a§ lagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i överenskommelsen med 
Sovjetunionen om en avtappningsstadga för 
Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av 
överenskommelsen tillämpas vattenlagens stad
ganden såväl i fråga om tillsyn och tvångsme
del som i fråga om straff för brott mot lagen 
och avtappningsstadgan. I samband med det 
andra skedet i totalrevideringen av strafflag
stiftningen ändrades emellertid vattenlagen så 
att det i lagen inte längre finns straffstadgan
den som kan tillämpas på dessa gärningar. 

Bokföringen av avtappningar som avviker 
från det normala är viktigt med tanke på 
tillsynen över avtappningarna och ersåttandet 
av eventuell skada. Genom det föreslagna 2 
momentet är försummelse av bokföringsskyl
digheten straffbart också i fortsättningen. 

4 a §. Också brott mot avtappningsstadgan 
är straffbart enligt vattenlagen, men endast till 
slutet av augusti 1995. I förslaget till 4 a§ 
hänvisas till 48 kap. 1-4 §§ strafflagen, enligt 
vilka lagrum brott mot avtappningsstadgan blir 
straffbart från och med den l september 1995. 
Enligt förslaget fogas till den uttömmande 
normförteckningen i 48 kap. l § 3 mom. straff
lagen också ett omnämnande om avtappnings
stadgan för Saimen och Vuoksen. 

2.13. Lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 

17 §. Det föreslås att paragrafen ändras med 
anledning av strafflagens stadganden om sek
retessbrott. Då lagen om tillsyn över fartygs
säkerheten avses träda i kraft vid en tidpunkt 

som bestäms genom förordning föreslås ett 
liknande ikraftträdelsestadgande också i den nu 
föreslagna lagen. Träder den förstnämnda lag
en i kraft före den l september 1995 kan den 
nu föreslagna ändringen sättas i kraft från 
nämnda datum. I annat fall skall ändringen 
beaktas då lagen om tillsyn över fartygssäker
heten sätts i kraft. 

2.14. Lagen om teknologiska utvecklingscentra
len 

7 §. Det föreslås att 2 mom. i paragrafen 
ändras med anledning av strafflagens stadgan
den om sekretessbrott 

2.15. Upphovsrättslagen 

56 a §. Genom lagen om ändring av upp
hovsrättslagen ( 446/95) kompletterades 56 a § l 
mom. upphovsrättslagen med hänvisningar till 
vissa andra paragrafer i lagen. Ändringarna 
som föranleds av strafflagsreformen kunde 
emellertid då inte ännu göras. Det föreslås 
därför att i nämnda moment nu sammanslås de 
ändringar som föranleds av vardera lagstift
ningsreformen och att ändringen av 56 a§ l 
mom. upphovsrättslagen som gjordes i sam
band med att det andra skedet i totalrevide
ringen av strafflagstiftningen antogs för tydlig
hetens skull upphävs. 

56 b §. Det föreslås att paragrafen ändras 
med anledning av staffiagens stadganden om 
sekretess brott. 

3. Propositionens verkningar 

Propositionen har inga ekonomiska verk
ningar eller verkningar i fråga om organisation 
och personal. Propositionen har heller inga 
direkta verkningar på miljön. 

4. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid justitiemiilisteriet. 

5. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft samtidigt som 
den lagstiftning som utgör det andra skedet i 
totalrevideringen av strafflagstiftningen, dvs. 
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den l september 1995, med undantag för 17 
kap. 4 § 2 mom. strafflagen, som föreslås träda 
i kraft samtidigt som polislagen, dvs. den l 
oktober 1995, och med undantag för lagen om 
ändring av 17 § lagen om tillsyn över fartygs-

l. 

säkerheten som föreslås sättas i kraft vid en 
tidpunkt som bestäms genom förordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen 14 kap. 7 §, 47 kap. l§ 2 mom., 48 kap. l§ 3 mom. och 49 kap. l§, 
sådana de lyder i lag av den 21 april 1995 (578/95), samt 
fogas till 17 kap. 4 §, sådan den lyder i lag av den 30 april 1987 ( 451187), ett nytt 2 och 3 

moment som följer: 

14 kap. 

Om brott mot politiska rättigheter 

7 § 

Definitioner 

Med allmänna val avses i detta kapitel 
statliga val, lagtingsval, kommunala val och val 
av företrädare i Europaparlamentet samt all
männa kyrkliga val. 

Med allmän omröstning avses i detta kapitel 
statliga och kommunala folkomröstningar. 

17 kap. 

Om osann utsaga 

4 § 

Har någon som enligt lag är skyldig att vid 
polisundersökning hålla sig till sanningen, vid 
polisundersökning där han hörts då han varit 
personligen närvarande uppsåtligen avgett 
osann utsaga eller utan laga rätt förtigit något 
som han visste att hade tjänat till upplysning i 
saken, skall han för osann utsaga vid polisun
dersökning dömas till böter eller fängelse i 
högst ett år. 

En laglig företrädare för en juridisk person 
som vid förundersökning förhörs när den 
juridiska personens straffansvar utreds jäm
ställs med den som är misstänkt för brott. 

47 kap. 

Om arbetsbrott 

l § 

Arbetarskyddsbrott 

Om straff för dödsvållande, vållande av 
personskada och framkallande av fara stadgas 
i 21 kap. 8-11 och 13 §§. 

48 kap. 

Om miljöbrott 

l § 

Miljöförstöring 

För miljöförstöring döms också den som 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet på något 
annat sätt än det som avses i l mom. börjar 
göra ändringar i miljön i strid med lagen om 
skyddsskogar (196/22), byggnadslagen (370/58), 
vattenlagen (264/61) eller marktäktslagen 
(555/81) eller avtappningsstadgan för Saimen 
och Vuoksen eller i strid med stadganden, 
allmänna eller särskilda föreskrifter eller planer 
eller tillstånd som har utfårdats med stöd av 
dessa, så att gärningen är ägnad att medföra så 
allvarliga miljöförändringar att de kan jämstäl
las med förorening av miljön. 
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49 kap. 

Om kränkning av vissa immateriella rättigheter 

l § 

Upphovsrättsbrott 

Den som i förvärvssyfte i strid med upphovs
rättslagen ( 404/61) och så att gärningen är 
ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta 
rätten betydande men eller skada, gör intrång i 
någon annans rätt till 

l) ett litterärt eller konstnärligt verk, 
2) ett framförande av ett litterärt eller konst

närligt verk, 
3) en grammofonskiva eller någon annan 

anordning på vilken ljud har tagits upp, 
4) filmer eller andra anordningar på vilka 

rörliga bilder har tagits upp, 
5) en radio- eller televisionssändning, 
6) en katalog, en tabell, ett program eller 

något annat sådant i upphovsrättslagen åsyftat 
arbete vari en stor mängd uppgifter har sam
manställts eller 

7) ett fotografi, 
skall för upphovsrättsbrott dömas till böter 

eller fängelse i högst två år. 

2. 

För upphovsrättsbrott döms också den som 
i förvärvssyfte, och så att gärningen är ägnad 
att åsamka innehavaren av den kränkta rätten 
betydande men eller skada, för spridning till 
allmänheten för in i landet ett utomlands 
framställt eller eftergjort exemplar av i l mom. 
avsedda verk eller fotografiska bilder eller 
grammofonskivor, filmer eller andra anord
ningar, på vilka tagits upp ljud eller rörliga 
bilder, eller kataloger, tabeller, program eller 
andra sådana arbeten i vilka en stor mängd 
uppgifter har sammanställts, om han vet att 
framställningen eller eftergörandet har skett 
under sådana omständigheter att detta, om det 
skett i Finland, hade varit straffbart enligt l 
mom. eller 56 a § upphovsrättslagen. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995 med undantag för 17 kap. 4 § 2 mom. som 
träder i kraft den l oktober 1995. 

Genom denna lag upphävs 17 kap. 4 § 2 
mom. lagen den 7 april 1995 om ändring av 
strafflagen ( 496/95) och 17 kap. 4 § 2 m om. 
lagen den 21 april 1995 om ändring av straff
lagen (743/95). 

Lag 
om ändring av 5 kap. l § tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 kap. l § l mom. tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87), detta lagrum sådant 

det lyder i lag av den 17 februari 1995 (213/95), som följer: 

5 kap. 

Husrannsakan samt kroppsvisitation och 
kroppsbesiktning 

l § 

Förutsättningar för husrannsakan 

Om det finns skäl att misstänka att ett brott 
har begåtts för vilket det strängaste straffet är 
fängelse i mer än sex månader, får husrannsa
kan företas i byggnader, rum eller slutna 
kommunikationsmedel eller på slutna förva
ringsställen för att eftersöka föremål som skall 
tas i beslag eller annars för att utröna omstän-

digheter som kan ha betydelse för utredningen 
av brottet. Husrannsakan får företas också om 
det brott som misstanken gäller är spridning av 
våldsskildring, innehav av förfalskningsmate
rial eller innehav av falska pengar, eller om 
omständigheter som anknyter till utdömande 
av samfundsbot utreds. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Genom denna lag upphävs 5 kap. l § l mom. 
lagen den 21 april 1995 om ändring av 3 kap. 
l§ och 5 kap. l § tvångsmedelslagen (745/95). 
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3. 
Lag 

om ändring av 2 § militära rättegångslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § 2 mom. militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83), sådant det lyder i lag 

av den 21 april 1995 (592/95), som följer: 

2 § 
Såsom militärt rättegångsärende handläggs 

även åtal mot krigsman för en gärning, för 
vilken straff stadgas i 21 kap. 1-3 eller 
5-14 §§, 25 kap. 7 eller 8 §, 28, 31-33 eller 35 
kap., 36 kap. 1-3 §§, 37 kap. 8-10 §§, 38 kap. 
1-8 §§ eller 40 kap. 1-3, 5 eller 6 § stramag
en. Detta förutsätter att gärningen har riktat 

4. 

sig mot försvarsmakten eller mot någon annan 
krigsman. Såsom militärt rättegångsärende 
handläggs också åtal för en gärning för vilken 
stadgas straff i 39 § värnpliktslagen. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av 18 kap. 6 a§ lagen om försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 18 kap. 6 a§ lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062179) detta lagrum 

sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 (389/95), som följer: 

18 kap. 

Särskilda stadganden 

6 a§ 
Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 

6 § l mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. 
stramagen, om inte gärningen skall bestraffas 

5. 

enligt 40 kap. 5 § stramagen eller strängare 
straff för den stadgas på något annat ställe i lag 
än i 38 kap. l § stramagen. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av 80 § lagen om utländska försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 80 § lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/95) som följer: 

80 § 

Olovligt röjande av försäkringshemlighet 

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
79 § l mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. 
stramagen, om inte gärningen skall bestraffas 

enligt 40 kap. 5 § stramagen eller strängare 
straff för den stadgas på något annat ställe i lag 
än i 38 kap. l § stramagen. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 
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6. 
Lag 

om ändring av 16 kap. 10 a§ lagen om försäkringsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16 kap. lO a§ lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/87), detta 

lagrum sådant det lyder i lag av den 24 mars 1995 (451/95), som följer: 

16 kap. 

Särskilda stadganden 

10 a§ 
Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 

lO§ l mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas 

7. 

enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare 
straff för den stadgas på något annat ställe i lag 
än i 38 kap. l § strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av 16 § lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16 § 3 mom. lagen den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon 

(109/95) som följer: 

16 § 

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
l mom. döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas 
enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare 

8. 

straff stadgas för den på något annat ställe i 
lag. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av 40 § livsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 40 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/95) som följer: 

40 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
45 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § strafflagen, 
om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 

2 350851A 

kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas 
för den på något annat ställe i lag. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 
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9. 
Lag 

om ändring av 47 § elmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 47 § elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/95) som följer: 

47 § 
Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 

49 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § strafflagen, 
om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 
kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas 
för den på något annat ställe i lag. 

l o. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av gentekniklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i gentekniklagen av den 17mars 1995 (377/95) 43 §och 
ändras 42 § som följer: 

42 § 

Hänvisningsstadgande rörande straff 

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
32 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § strafflagen, 
om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 
kap. 5 §strafflagen eller strängare straff stadgas 
för den på något annat ställe i lag. 

Om straff för miljöförstöring som begåtts i 
strid med denna lag stadgas i 48 kap. 1--4 §§ 
strafflagen. 

Denna lag träder kraft den l september 
1995. 
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11. 
Lag 

om ändring av 17 § lagen om allmänna vatten- och avloppsverk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 17 § 3 mom. lagen den 23 december 1977 om allmänna vatten- och avloppsverk (982177), 

sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1994 (1418/94), som följer: 

17 § 

Övervakningen av att föreskrifter utfärdade 
enligt 11 a § efterlevs ankommer på de tillsyns
myndigheter som avses i 21 kap. l§ vattenlag
en. På åtgärder som strider mot föreskrifter 
utfärdade enligt 11 a § tillämpas straffstadgan
dena i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen samt stad-

12. 

gandet i 14 kap. 5 a § vattenlagen om förande 
av tillsynsmyndighets talan och stadgandena i 
vattenlagen om handläggning av handräck
ningsärenden. 

Denna lag träder kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av 4 och 4 a §§ lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med 
Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av 

överenskommelsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 november 1991 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskom

melsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om 
tillämpning av överenskommelsen (1331/91) 4 a§, sådan den lyder i lag av den 25 mars 1994 
(220/94), och 

fogas till 4 §, sådan den lyder i lag av den 24 januari 1995 (78/95), ett nytt 2 mom. som följer: 

4 § 

Den som försummar sin bokföringsskyldig
het enligt l mom. skall för försummelse av 
skyldigheten att föra bok över avtappningar 
dömas till böter. 

4 a§ 
I fråga om tillsynen av att denna lag och 

avtappningsstadgan följs samt i fråga om 

tvångsmedel gäller vad vattenlagen stadgar om 
reglering av vattendrag, om inte något annat 
följer av överenskommelsen. 

Om straff för miljöförstöring som begåtts i 
strid med avtappningsstadgan eller med före
skrifter som utfärdats i stöd av densamma 
stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 
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13. 
Lag 

om ändring av 17 § lagen om tillsyn över fartygssäkerbeten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 17 § lagen den 17 mars 1995 (370/95) om tillsyn över fartygssäkerheten som följer: 

17 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
20 och 21 §§ döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas 

14. 

enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare 
straff stadgas för den på något annat ställe i 
lag. 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning. 

Lag 
om ändring av 7 § lagen om teknologiska utvecklingscentralen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 7 § 2 mom. lagen den 7 maj 1993 (429/93) om teknologiska utvecklingscentralen som 

följer: 

7 § 

Tystnadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
l mom. döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas 

15. 

enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare 
straff stadgas för den på något annat ställe i 
lag. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av 56 a § upphovsrättslagen 

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61) 56 a§ l mom. och 56 b§, dessa lagrum 
sådana de lyder i lag av den 24 mars 1995 (446/95), som följer: 

56 a§ 
Den som 
l) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bry

ter mot stadgandena i denna lag om skydd för 
upphovsrätt, eller handlar i strid med en 
föreskrift som utfärdats med stöd av 41 § 2 

mom., mot stadgandena i 51 eller 52§ eller mot 
ett förbud som avses i 53 § l mom. eller 54 b§ 
eller 

2) för spridning till allmänheten för in i 
landet exemplar av verk, varom han vet eller 
har grundad anledning att misstänka att de 
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utomlands framställts under sådana omständig
heter att en framställning i Finland skulle ha 
varit straffbar enligt denna lag, 

skall, om gärningen inte enligt 49 kap. l § 
strafflagen skall bestraffas som ett upphovs
rättsbrott, för upphovsrättsförseelse dömas till 
böter. 

56 b§ 
Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 

Helsingfors den 2 juni 1995 

26 d § 3 mom. och 26 l § 4 mom. döms enligt 
38 kap. l eller 2 § strafflagen, om inte gärning
en skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen 
eller strängare straff stadgas för den på något 
annat ställe i lag. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Genom denna lag upphävs 56 a § l mom. 
och 56 b § lagen den 21 april 1995 om ändring 
av upphovsrättslagen (715/95). 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Justitieminister Sauli Niinistö 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av stramagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen 14 kap. 7 §, 47 kap. l§ 2 mom., 48 kap. l§ 3 mom. och 49 kap. l§, 
sådana de lyder i lag av den 21 april 1995 (578/95), samt 
fogas till 17 kap. 4 §, sådan den lyder i lag av den 30 april 1987 ( 451187), ett nytt 2 och 3 

moment som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

14 kap. 

Om brott mot politiska rättigheter 

7§ 

Definitioner 

Med allmänna val avses i detta kapitel 
statliga val, lagtingsval, kommunala val och 
allmänna kyrkliga val. 

Med allmän omröstning avses i detta kapitel 
statliga och kommunala folkomröstningar. 

7§ 

Definitioner 

Med allmänna val avses i detta kapitel 
statliga val, lagtingsval, kommunala val och val 
av företrädare i Europaparlamentet samt all
männa kyrkliga val. 

Med allmän omröstning avses i detta kapitel 
statliga och kommunala folkomröstningar. 

17 kap. 

Om osann utsaga 
4§ 4§ 

(motsvarar det upphävda momentet) Har någon som enligt lag är skyldig att vid 
polisundersökning hålla sig till sanningen, vid 
polisundersökning där han hörts då han varit 
personligen närvarande uppsåtligen avgett 
osann utsaga eller utan laga rätt förtigit något 
som han visste att hade tjänat till upplysning i 
saken, skall han för osann utsaga vid polisun
dersökning dömas till böter eller fängelse i 
högst ett år. 

(motsvarar det upphävda momentet) En laglig företrädare för en juridisk person 
som vid förundersökning förhörs när den 
juridiska personens straffansvar utreds jäm
ställs med den som är misstänkt för brott. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

47 kap. 

Om arbetsbrott 

l § 

Arbetarskyddsbrott 

Om straff för dödsvållande, vållande av 
personskada och framkallande av fara stadgas 
i 21 kap. 8-12 §§. 

l§ 

Arbetarskyddsbrott 

Om straff för dödsvållande, vållande av 
personskada och framkallande av fara stadgas 
i 21 kap. 8-11 och 13 §§. 

48 kap. 

Om miljöbrott 
l § 

Miljöförstöring 

För miljöförstöring döms också den som 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet på något 
annat sätt än det som avses i l mom. börjar 
göra ändringar i miljön i strid med lagen om 
skyddsskogar (196/22), byggnadslagen (370/58), 
vattenlagen (264/61) eller marktäktslagen 
(555/81) eller i strid med stadganden, allmänna 
eller särskilda före-skrifter eller planer eller 
tillstånd som har utfärdats med stöd av dessa 
lagar, så att gärningen är ägnad att medföra så 
allvarliga miljöförändringar att de kan jämstäl
las med förorening av miljön. 

l § 

Miljöförstöring 

För miljöförstöring döms också den som 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet på något 
annat sätt än det som avses i l mom. börjar 
göra ändringar i miljön i strid med lagen om 
skyddsskogar (196/22), byggnadslagen (370/58), 
vattenlagen (264/61) eller marktäktslagen 
(555/81) eller avtappnings-stadgan för Saimen 
och Vuoksen eller i strid med stadganden, 
allmänna eller särskilda föreskrifter eller planer 
eller tillstånd som har utfårdats med stöd av 
dessa, så att gärningen är ägnad att medföra så 
allvarliga miljöförändringar att de kan jämstäl
las med förorening av miljön. 

49 kap. 

Om kränkning av vissa immateriella rättigheter 
l § l§ 

Upphovsrättsbrott 

Den som i förvärvssyfte i strid med upphovs
rättslagen (404/61) eller lagen om rätt till 
fotografisk bild ( 405/61) och så att gärningen 
är ägnad att åsamka innehavaren av den 
kränkta rätten betydande men eller skada, gör 
intrång i någon annans rätt till 

l) ett litterärt eller konstnärligt verk, 
2) ett framförande av ett litterärt eller konst

närligt verk, 
3) en grammofonskiva eller någon annan 

anordning på vilken ljud har upptagits, 
4) en radio- eller televisionssändning, 

Upphovsrättsbrott 

Den som i förvärvssyfte i strid med upphovs
rättslagen (404/61) och så att gärningen är 
ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta 
rätten betydande men eller skada, gör intrång i 
någon annans rätt till 

l) ett litterärt eller konstnärligt verk, 
2) ett framförande av ett litterärt eller konst

närligt verk, 
3) en grammofonskiva eller någon annan 

anordning på vilken ljud har tagits upp, 
4) filmer eller andra anordningar på vilka 

rörliga bilder har tagits upp, 
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Gällande lydelse 

5) en katalog, en tabell, ett program eller 
något annat sådant i upphovsrättslagen åsyftat 
arbete vari en stor mängd uppgifter har sam
manställts eller 

6) ett fotografi, 

skall för upphovsrättsbrott dömas till böter 
eller fängelse i högst två år. 

För upphovsrättsbrott döms också den som 
i förvärvssyfte, och så att gärningen är ägnad 
att åsamka innehavaren av den kränkta rätten 
betydande men eller skada, för · spridning till 
allmänheten för in i landet ett utomlands 
framställt eller eftergjort exemplar av i l mom. 
avsedda verk eller fotografiska bilder, grammo
fonskivor eller andra anordning-ar eller kata
loger, tabeller, program eller andra sådana 
arbeten i vilka en stor mängd uppgifter har 
sammanställts, om han vet att framställningen 
eller eftergörandet har skett under sådana 
omständigheter att detta, om det skett i Fin
land, hade varit straflbart enligt l mom. eller 
56 a§ upphovsrättslagen eller 18 a§ lagen om 
rätt till fotografisk bild. 

Föreslagen lydelse 

5) en radio- eller televisionssändning, 

6) en katalog, en tabell, ett program eller 
något annat sådant i upphovsrättslagen åsyftat 
arbete vari en stor mängd uppgifter har sam
manställts eller 

7) ett fotografi, 
skall för upphovsrättsbrott dömas till böter 

eller fängelse i högst två år. 
För upphovsrättsbrott döms också den som 

i förvärvssyfte, och så att gärningen är ägnad 
att åsamka innehavaren av den kränkta rätten 
betydande men eller skada, för spridning till 
allmänheten för in i landet ett utomlands 
framställt eller eftergjort exemplar av i l mom. 
avsedda verk eller fotografiska bilder eller 
grammofonskivor, filmer eller andra anord
ningar, på vilka tagits upp ljud eller rörliga 
bilder eller andra anordningar eller kataloger, 
tabeller, program eller andra sådana arbeten i 
vilka en stor mängd uppgifter har sammans
tällts, om han vet att framställningen eller 
eftergörandet har skett under sådana omstän
digheter att detta, om det skett i Finland, hade 
varit straflbart enligt l mom. eller 56 a § 
upphovsrättslagen. 

Denna lag träder i kraft den l september 1995 
med undantag för 17 kap. 4 § 2 mom. som 
träder i kraft den l oktober 1995. 

Genom denna lag upphävs 17 kap. 4 § 2 mom. 
lagen den 7 april 1995 om ändring av strafflagen 
( 496195) och 17 kap. 4 § 2 mom. lagen den 21 
aprill995 om ändring av strafflagen (743195). 
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2. 
Lag 

om ändring av 5 kap. l § tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 kap. l § l mom. tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87), 
detta lagrum sådant det lyder i lag av den 17 februari 1995 (213/95), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 

Husrannsakan samt kroppsvisitation 
och kroppsbesiktning 

l § 

Förutsättningar för husrannsakan 

Om det finns skäl att misstänka att ett brott 
har begåtts för vilket det strängaste straffet är 
fängelse i mer än sex månader, får husrannsa
kan företas i byggnader, rum eller slutna 
kommunikationsmedel eller på slutna förva
ringsställen för att eftersöka föremål som skall 
tas i beslag eller annars för att utröna omstän
digheter som kan ha betydelse för utredningen 
av brottet. Husrannsakan får företas också om 
det brott som misstanken gäller är spridning av 
våldsskildring, innehav av förfalskningsmate
rial, innehav av falska pengar eller intrång i 
personregister. 

3 350851A 

l § 

Förutsättningar för husrannsakan 

Om det finns skäl att misstänka att ett brott 
har begåtts för vilket det strängaste straffet är 
fångelse i mer än sex månader, får husrannsa
kan företas i byggnader, rum eller slutna 
kommunikationsmedel eller på slutna förva
ringsställen för att eftersöka föremål som skall 
tas i beslag eller annars för att utröna omstän
digheter som kan ha betydelse för utredningen 
av brottet. Husrannsakan får företas också om 
det brott som misstanken gäller är spridning av 
våldsskildring, innehav av förfalskningsmate
rial eller innehav av falska pengar, eller om 
omständigheter som anknyter till utdömande av 
samfundsbot utreds. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Genom denna lag upphävs 5 kap. l § l mom. 
lagen den 21 apri/1995 om ändring av 3 kap. l§ 
och 5 kap. l§ tvångsmedelslagen (745195). 
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3. 
Lag 

om ändring av 2 § militära rättegångslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § 2 mom. militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83), 
sådant det lyder i lag av den 21 april 1995 (592/95), som följer: 

Gällande lydelse 

2§ 

Såsom militärt rättegångsärende handläggs 
även åtal mot krigsman för en gärning, för 
vilken straff stadgas i 21 kap. 1-3 eller 
5-14 §§, 25 kap. 7 eller 8 §, 28, 31-33 eller 35 
kap., 36 kap. 1-3 §§, 37 kap. 8-10 §§, 38 kap. 
1-8 §§ eller 40 kap. 1-3, 5 eller 6 § strafflag
en, förutsatt att gärningen har riktat sig mot 
försvarvsmakten eller mot någon annan krigs
man eller att för gärningen stadgas straff i 39 § 
värnpliktslagen. 

4. 

Föreslagen lydelse 

2§ 

Såsom militärt rättegångsärende handläggs 
även åtal mot krigsman för en gärning, för 
vilken straff stadgas i 21 kap. 1-3 eller 
5-14 §§, 25 kap. 7 eller 8 §, 28, 31-33 eller 35 
kap., 36 kap. 1-3 §§, 37 kap. 8-10 §§, 38 kap. 
1-8 §§ eller 40 kap. 1-3, 5 eller 6 § strafflag
en. Detta förutsätter att gärningen har riktat sig 
mot försvarsmakten eller mot någon annan 
krigsman. Såsom militärt rättegångsärende 
handläggs också åtal för en gärning för vilken 
stadgas straff i 39 § värn-pliktslagen. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av 18 kap. 6 a§ lagen om försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 18 kap. 6 a§ lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) 
detta lagrum sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 (389/95), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

18 kap. 

Särskilda stadganden 

6 a§ 
Den som olovligt röjer uppgifter som avses i 

6 § l mom. skall, om gärningen inte är ringa 
eller strängare straff för gärningen stadgas på 
något annat ställe i lag, för olovligt röjande av 
försäkringshemlighet dömas till böter. 

6 a§ 
Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 

6 § l mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas 
enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare 
straff för den stadgas på något annat ställe i lag 
än i 38 kap. l § strafflagen. 
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Gällande lydelse 

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott 
som nämns i l mom., om inte målsäganden har 
anmält brottet till åtal. 

5. 

Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av 80 § lagen om utländska försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut· 
ändras 80 § lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/95) som följer: 

Gällande lydelse 

80 § 

Olovligt röjande av försäkringshemlighet 

Den som olovligen röjer uppgifter som avses 
i 79 § l mom., skall, om inte gärningen är ringa 
eller om inte strängare straff för gärninen 
stadgas på något annat ställe i lag, för olovligt 
röjande av försäkringshemlighet dömas till böt
er. 

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott 
som avses i l mom., om inte målsäganden har 
anmält brottet till åtal. 

6. 

Föreslagen lydelse 

80§ 

Olovligt röjande av försäkringshemlighet 

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
79 § l mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas 
enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare 
straff för den stadgas på något annat ställe i lag 
än i 38 kap. l § strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av 16 kap. 10 a§ lagen om försäkringsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16 kap. lO a§ lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/87), 
detta lagrum sådant det lyder i lag av den 24 mars 1995 (451195), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

16 kap. 

Särskilda stadganden 

10 a§ lO a§ 
Den som olovligt röjer i lO§ l mom. avsedda Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
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Gällande lydelse 

uppgifter skall om gärningen inte är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag för 
olovligt röjande av försäk-ringshemlighet dömas 
till böter. 

För brott som nämns i l mom. får åtal inte 
väckas av allmän åklagare om målsäganden inte 
anmält brottet till åtal. 

7. 

Föreslagen lydelse 

JO§ l mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas 
enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare 
straff för den stadgas på något annat ställe i lag 
än i 38 kap. l § strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av 16 § lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16 § 3 mom. lagen den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon 

(l 09/95) som följer: 

Gällande lydelse 

16 § 

Den som i strid med l mom. röjer eller 
använder de uppgifter som där avses skall, om 
för gärningen inte skall dömas till straff enligt 
40 kap. 5 § strafflagen, för brott mot tystnads
plikten enligt lagen om övervakning av förvalt
ningen av konkursbon dömas till böter eller 
fangelse i högst ett år. 

8. 

Föreslagen lydelse 

16 § 

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
l mom. döms enligt 38 kap. l eller 2 § straff
lagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 
40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff 
stadgas för den på något annat ställe i lag. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av 40 § livsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 40 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/95) som följer: 

Gällande lydelse 

40 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Den som uppsåtligen bryter mot tystnads
plikten enligt 45 § skall, om inte strängare straff 

Föreslagen lydelse 

40 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
45 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § strafflagen, 
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Gällande lydelse 

för gärningen stadgas i någon annan lag, för 
brott mot tystnadsplikt enligt livsmedelslagen 
dömas till böter eller fängelse i högst sex 
månader. 

Om straff för brott mot tystnadsplikt som 
begås av en tjänsteman eller av en offentligt 
anställd arbetstagare stadgas i 40 kap. 5 § 
strafflagen. 

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott 
som avses i l mom., om inte målsäganden har 
anmält brottet till åtal. 

9. 

Föreslagen lydelse 

om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 
5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för 
den på något annat ställe i lag. 

Denna lag träder kraft den J september 
J995. 

Lag 
om ändring av 47 § elmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 47 § elmarknadslagen av den 17mars 1995 (386/95) som följer: 

Gällande lydelse 

47 § 
Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 

49 §, skall för brott mot tystnadsplikt i anslut
ning till e/marknaden dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader, om inte strängare 
straff stadgas för gärningen i någon annan lag. 

På brott mot sekretessplikten som begås av 
tjänsteman och en offentligt anställd arbetsta
gare tillämpas dock 40 kap. 5 § strafflagen. 

Föreslagen lydelse 

47 § 
Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 

49 § döms enligt 38 kap. J eller 2 § strafflagen, 
om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 
5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för 
den på något annat ställe i lag. 

Denna lag träder kraft den J september 
J995. 
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l o. 
Lag 

om ändring av gentekniklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i gentekniklagen av den 17mars 1995 (377/95) 43 §och 
ändras 42 § som följer: 

Gällande lydelse 

42§ 

Brott mot tystnadsplikt enligt gentekniklagen 

Den som i strid med tystnadsplikten enligt 
32§ 

l) röjer en omständighet som skall hållas 
hemlig och som han genom sin ställning, sitt 
värv eller vid utförande av ett uppdrag har fått 
kännedom om, eller 

2) utnyttjar en sådan hemlighet till sin eller 
någon annans nytta 

skall för brott mot tystnadsplikt enligt gen
tekniklagen dömas till böter eller fängelse i 
högst ett år, om inte gärningen är straffbar 
enligt 40 kap. 5 § staffiagen eller om inte 
strängare straff stadgas i någon annan lag. 

Allmänna åklagaren får inte väcka åtal för 
brott enligt l mom., om inte målsäganden 
anmäler brottet för åtal. 

43 § 

Förseelse som gäller tystnadsplikt 
enligt gentekniklagen 

Om ett brott mot tystnadsplikt enligt gentek
niklagen med hänsyn till gärningens betydelse för 
integritetsskyddet eller konfidentialitetsskyddet 
eller andra omständigheter i samband med brot
tet är ringa bedömt som en helhet, skall gä
ringasmannen för förseelse som gäller tystnads
plikt enligt gentekniklagen dömas till böter. 

Föreslagen lydelse 

42§ 

Hänvisningsstadgande rörande straff 

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
32 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § strafflagen, 
om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 
5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för 
den på något annat ställe i lag. 

Om straff för miljöförstöring som begåtts i 
strid med denna lag stadgas i 48 kap. 1--4 §§ 
strafflagen. 

(upphävs) 

Denna lag träder kraft den l september 
1995. 
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11. 
Lag 

om ändring av 17 § lagen om allmänna vatten- och avloppsverk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 17 § 3 mom. lagen den 23 december 1977 om allmänna vatten- och avloppsverk (982/77), 
sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1994 (1418/94), som följer: 

Gällande lydelse 

17 § 

Övervakningen av att föreskrifter utfärdade 
enligt 11 a§ efterlevs ankommer på den över
vakningsmyndighet som anses i 21 kap. l § 
vattenlagen. På åtgärder som strider mot före
skrifter utfärdade enligt 11 a § tillämpas straff
stadgandena i vattenlagen samt dess stadgan
den om handläggning av brottmål- och hand
räckningsärenden. 

12. 

Föreslagen lydelse 

17 § 

Övervakningen av att föreskrifter utfärdade 
enligt 11 a § efterlevs ankommer på de tillsyns
myndigheter som avses i 21 kap. l § vattenlag
en. På åtgärder som strider mot föreskrifter 
utfärdade enligt 11 a § tillämpas straffstadgan
dena i 48 kap. 1-4 § § strafflagen samt stad
gandet i 14 kap. 5 a § vattenlagen om förande av 
tillsynsmyndighets talan och stadgandena i vat
tenlagen om handläggning av handräcknings
ärenden. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av 4 och 4 a §§ lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med 
Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av 

överenskommelsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 november 1991 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskom

melsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om 
tillämpning av överenskommelsen (1331/91) 4 a§, 

sådan den lyder i lag av den 25 mars 1994 (220/94), och 
fogas till 4 §, 
sådan den lyder i lag av den 24 januari 1995 (78/95), ett nytt 2 mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

4§ 4§ 

4 a§ 
I fråga om tillsynen av att denna lag och 

Den som försummar sin bokföringsskyldighet 
enligt l mom. skall för försummelse av skyldig
heten att föra bok över avtappningar dömas till 
böter. 

4 a§ 
I fråga om tillsynen av att denna lag och 
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Gällande lydelse 

avtappningsstadgan följs samt i fråga om 
tvångsmedel och straff gäller vad vattenlagen 
stadgar om reglering av vattendrag, om inte 
något annat följer av överenskommelsen. 

13. 

Föreslagen lydelse 

avtappningsstadgan följs samt i fråga om 
tvångsmedel gäller vad vattenlagen stadgar om 
reglering av vattendrag, om inte något annat 
följer av överenskommelsen. 

Om straff för miljöförstöring som begåtts i 
strid med avtappningsstadgan eller med före
skrifter som utfärdats i stöd av densamma 
stadgas i 48 kap. 1--4 § § strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den l september 
1995. 

Lag 
om ändring av 17 § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 17 § lagen den 17 mars 1995 (370/95) om tillsyn över fartygsäkerheten som följer: 

Gällande lydelse 

17 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Den som uppsåtligen bryter mot förbudet i 
20 eller 21 §skall för brott mot i lagen om tillsyn 
över fartygssäkerheten stadgad tystnadsplikt dö
mas till böter eller fangelse i högst sex måna
der. 

Allmännan åklagaren får inte väcka åtal för 
brott som avses i l mom., om inte måls-ägaren 
har anmält brottet till åtal. 

På brott mot tystnadsplikt som begås av 
tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare 
skall dock 40 kap. 5 § strafflagen tillämpas. 

Föreslagen lydelse 

17 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
20 och 21 §§ döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas 
enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare 
straff stadgas för den på något annat ställe i lag. 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning. 
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14. 
Lag 

om ändring av 7 § Jagen om teknologiska utvecklingscentralen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 7 § 2 mom. lagen den 7 maj 1993 (429/93) om teknologiska utvecklingscentralen som 

följer: 

Gällande lydelse 

7 § 

Tystnadsplikt 

Den som i strid med l mom. röjer eller 
utnyttjar upplysningar som avses i momentet 
skall för brott mot tystnadsplikt enligt lagen om 
teknologiska utvecklingscentralen dömas till bö
ter eller fängelse i högst sex månader. 

15. 

Föreslagen lydelse 

7 § 

Tystnadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
l mom. döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas 
enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare 
straff stadgas för den på något annat ställe i 
lag. 

Denna lag träder i kraft den J september 
1995. 

Lag 
om ändring av 56 a § upphovsrättslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61) 56 a§ l mom. och 56 b§, dessa lagrum 
sådana de lyder i lag av den 24 mars 1995 (446/95), som följer: 

Gällande lydelse 

56 a§ 
Den som 
l) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bry

ter mot stadgandena i denna lag om skydd för 
upphovsrätt, eller handlar i strid med före
skrifter som utfårdats med stöd av 41 § 2 
mom., eller i strid med 51 eller 52 § eller med 
ett förbud som avses i 53§ l mom. eller 54 b§ 
eller 

2) för spridning till allmänheten för in i 
landet exemplar av verk som han vet eller har 
grundad anledning att misstänka att de utom
lands framställts under sådana förhål-landen 
att en framställning i Finland hade varit 
straffbar enligt denna lag, 

skall, om gärningen inte är straffbar enligt 

4 35085IA 

Föreslagen lydelse 

56 a§ 
Den som 
l) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bry

ter mot stadgandena i denna lag om skydd för 
upphovsrätt, eller handlar i strid med en före
skrift som utfärdats med stöd av 41 § 2 mom., 
mot stadgandena i 51 eller 52 § eller mot ett 
förbud som avses i 53 § J mom. eller 54 b § eller 

2) för spridning till allmänheten för in i 
landet exemplar av verk, varom han vet eller har 
grundad anledning att misstänka att de utom
lands framställts under sådana omständigheter 
att en framställning i Finland skulle ha varit 
straffbar enligt denna lag, 

skall, om gärningen inte enligt 49 kap. J § 
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Gällande lydelse 

56 §, för upphovsrättsförseelse dömas till böter 
eller fängelse i högst sex månader. 

56 b§ 
Den som uppsåtligen bryter mot 26 d § 3 

mom. eller 26 l § 4 mom., om det inte annan
stans i lag stadgas strängare straff för gärninen, 
för brott mot tystnadsplikt enligt upphovsrätts
lagen stadgad skyldighet att lämna upplysning
ar dömas till böter, om inte strängare straff för 
gärningen stadgas i någon annan lag. 

Föreslagen lydelse 

strafflagen skall bestraffas som ett upphovs
rättsbrott, för upphovsrättsförseelse dömas till 
böter. 

56 b§ 
Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 

26 d § 3 mom. och 26 l § 4 mom. döms enligt 38 
kap. l eller 2 § strafflagen, om inte gärningen 
skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen 
eller strängare straff stadgas för den på något 
annat ställe i lag. 

Denna lag tråder i kraft den l september 
1995. 

Genom denna lag upphävs 56 a § l mom. och 
56 b§ lagen den 21 april 1995 om ändring av 
upphovsrättslagen (715195 ). 


