Svar på skriftligt spörsmål SSS 45/2019 rd

Svar på skriftligt spörsmål om regeringens åtgärder för att ingripa när
myndigheter blir måltavlor
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 45/2019 rd undertecknat av riksdagsledamot Pihla Keto-Huovinen /saml m.fl:
Vilka lagstiftningsåtgärder ämnas regeringen vidta för att ingripa när myndigheter blir
måltavlor och att skydda de utsatta?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
De centrala gärningssätten när någon görs till måltavla är straffbara enligt straffbestämmelserna
i den gällande strafflagen. I strafflagen föreskrivs som straffbart exempelvis brott mot tjänstemän, spridning av information som kränker privatlivet och förföljelse. Även ärekränkning, offentlig uppmaning till brott, olaga hot, dataskyddsbrott, vandalism och brott mot kommunikationsfrid är straffbara gärningar.
De nuvarande straffbestämmelserna har tillämpats även i praktiken när personer gjorts till måltavlor, även om det inte ännu finns någon omfattande rättspraxis. Det finns således inte mycket
kunskap om tolkningspraxis av bestämmelserna. Tills vidare har i alla fall inte några större problem framkommit när det gäller att tolka och tillämpa straffbestämmelserna.
Det är viktigt att värna om skyddet av tjänstemän och till exempel journalisters ställning inom
ramen för gällande bestämmelser och att straffansvar förverkligas även i praktiken. Det primära
ansvaret vilar här på polisen och rättsväsendet. För att detta ska kunna förverkligas i praktiken
är det viktigt att en polisanmälan görs när brott sker. En polisanmälan kan göras av vem som
helst, även vid målsägandebrott. Detta gör att till exempel arbetsgivaren kan vara aktiv och ansvarstagande när någon görs till måltavla.
Regeringen ser allvarligt på fall där myndigheter görs till måltavlor och utsätts för annat hot. I
enlighet med statsminister Antti Rinnes regeringsprogram kommer under regeringsperioden förvaltningsövergripande åtgärder att genomföras som kraftigare än nu ingriper i systematiska trakasserier, hotelser och när någon görs till måltavla så att yttrandefriheten, myndigheters verksamhet, forskning och informationsförmedling hotas.
Den uppsättning åtgärder som ingår i regeringsprogrammet bereds mellan justitieministeriet och
inrikesministeriet. I enlighet med regeringsprogrammet ligger fokus bland annat på bekämpning
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och uppklarning av brott samt resurser och kompetens för dessa uppgifter. Som en del av beredningen av uppsättningen åtgärder bedöms heltäckande även initiativ till lagstiftning. Det finns
till exempel skäl att överväga, ifall vissa av brotten i anslutning till fenomenet borde lyda under
allmänt åtal. Justitieministeriet följer upp och bedömer även i övrigt kontinuerligt hur bestämmelserna i strafflagen fungerar.
Helsingfors 18.7. 2019

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

