Lag
om ändring av 1 och 34 a kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 1 kap. 7 § 3 mom. samt rubriken för 34 a kap. 5 § och 34 a kap.
5 § 1 och 2 mom., 5 a—5 c § och 8 § 2 mom.,
sådana de lyder, 1 kap. 7 § 3 mom. och 34 a kap. 5 § 2 mom., 5 c § och 8 § 2 mom. i lag
874/2018 samt rubriken för 34 a kap. 5 § i lag 17/2003, 34 a kap. 5 § 1 mom. i lagarna 17/2003
och 1161/2005, 5 a § i lag 1068/2014 och 5 b § i lagarna 919/2016 och 874/2018, samt
fogas till 34 a kap. en ny 5 d § som följer:
1 kap.
Om tillämpningsområdet för finsk straffrätt
7§
Internationella brott
——————————————————————————————
Finsk lag tillämpas oberoende av lagen på gärningsorten även på följande brott som har begåtts utanför Finland:
1) människohandel och grov människohandel,
2) brott som är straffbara enligt 34 a kap.,
3) rån, grovt rån, utpressning och grov utpressning som har begåtts i syfte att begå ett brott
som avses i 34 a kap. 1 eller 1 a § eller 2 § 3 punkten, samt
4) förfalskning eller grov förfalskning som har begåtts i syfte att begå ett brott som avses i
34 a kap. 1 § 1 mom. 2—8 punkten eller 2 mom., 1 a §, 2 § 3 punkten eller 4, 5 eller 5 c §.
34 a kap.
Om terroristbrott
5§
Finansiering av ett terroristbrott
Den som direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för att finansiera eller
med vetskap om att de ska användas till att finansiera ett brott som avses i 1, 1 a, 2—4, 4 a—4
c, 5 c eller 5 d §, ska för finansiering av ett terroristbrott dömas till fängelse i minst fyra månader
och högst åtta år.
För finansiering av ett terroristbrott döms även den som direkt eller indirekt tillhandahåller
eller samlar in tillgångar för att finansiera eller med vetskap om att de ska användas till att
finansiera något av följande brott:

1) tagande av gisslan eller kapning,
2) sabotage, grovt sabotage eller förberedelse till allmänfarligt brott, när de ska anses som
sådana brott som avses i internationella konventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister (FördrS 59—60/2002),
3) sabotage, trafiksabotage, grovt sabotage eller förberedelse till allmänfarligt brott, när de
ska anses som sådana brott som avses i konventionen om förebyggande av olagliga handlingar
mot säkerheten inom den civila luftfarten (FördrS 56/1973), protokollet för bekämpande av
våldsbrott på flygplatser som används för civil luftfart i internationell trafik (FördrS 43/1998),
konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet (FördrS 11/1999) eller i protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln (FördrS 44/2000),
4) kärnladdningsbrott, äventyrande av andras hälsa, grovt äventyrande av andras hälsa, straffbar användning av kärnenergi eller en annan straffbar gärning som riktar sig mot ett kärnämne
eller som utförs med hjälp av ett kärnämne, när de ska anses som sådana brott som avses i
konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (FördrS 72/1989), eller
5) mord, dråp, dråp under förmildrande omständigheter, grov misshandel, frihetsberövande,
grovt frihetsberövande, grov människohandel, tagande av gisslan eller grovt brott mot offentlig
frid eller hot om dem, när gärningen riktar sig mot en person som avses i konventionen om
förebyggande och bestraffning av brott mot personer, som åtnjuter internationellt skydd, bland
dem diplomatiska representanter (FördrS 62—63/1978).
——————————————————————————————
5a§
Finansiering av en terrorist
Den som direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för att finansiera eller
med vetskap om att de ska användas till att finansiera en person som begår brott som avses i 1
eller 1 a § eller som medverkande enligt 5 kap. 3—6 § deltar i begåendet av sådana brott, ska
för finansiering av en terrorist dömas till fängelse i minst fyra månader och högst sex år.
Försök är straffbart.
Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf tillämpas inte om gärningen utgör brott enligt 5 §
eller om ett lika strängt eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.
5b§
Finansiering av terroristgrupp
Den som direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för att finansiera eller
med vetskap om att de ska användas till att finansiera en terroristgrupp som avses i 6 § 2 mom.,
ska för finansiering av terroristgrupp dömas till fängelse i minst fyra månader och högst sex år.
Försök är straffbart.
Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf tillämpas inte om gärningen utgör brott enligt 5 §
eller om ett lika strängt eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.
5c§
Resa i syfte att begå ett terroristbrott
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Den som reser till en annan stat i avsikt att där begå ett i 1, 1 a, 2—4, 4 a—4 c, 5, 5 a eller 5
b § avsett brott ska, om gärningen inte utgör brott enligt någon av de paragraferna, för resa i
syfte att begå ett terroristbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Försök är straffbart.
5d§
Främjande av resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott
Den som i avsikt att främja att ett brott som avses i 5 c § 1 mom. begås hjälper någon med
råd, dåd eller på något annat sätt, ska för främjande av resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
Bestämmelserna i 5 kap. 6 § om medhjälp tillämpas inte på en gärning som avses i 1 mom.
8§
Straffansvar för juridiska personer
——————————————————————————————
Vad som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer tillämpas också på rån, grovt rån,
utpressning och grov utpressning som har begåtts i syfte att begå ett brott som avses i 1 eller 1
a § eller 2 § 3 punkten samt på förfalskning och grov förfalskning som har begåtts i syfte att
begå ett brott som avses i 1 § 1 mom. 2—8 punkten eller 2 mom., 1 a § eller 2 § 3 punkten eller
4, 5 eller 5 c §.
———
Denna lag träder i kraft den 15 april 2021.

Helsingfors den 9 april 2021
Republikens President

Sauli Niinistö

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
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