FÖRSÄKRAN
A. I egenskap av sökande av statsunderstöd från utrikesministeriet intygar vi att varken vår
organisation, någon medlem i organisationens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller
någon person med representations-, beslutande- eller tillsynsbefogenheter under de senaste
fem åren genom en lagakraftvunnen dom har dömts till straff för något av följande brott:
1) givande av muta enligt 16 kap. 13 §, grovt givande av muta enligt 16 kap. 14 §, givande
av muta åt riksdagsledamot enligt 16 kap. 14 a § eller grovt givande av muta åt
riksdagsledamot enligt 16 kap. 14 b § i strafflagen (39/1889),
2) deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet enligt 17 kap. 1 a §
eller penninginsamlingsbrott enligt 17 kap. 16 c § i strafflagen,
3) människohandel enligt 25 kap. 3 § eller grov människohandel enligt 25 kap. 3 a § i
strafflagen,
4) skattebedrägeri enligt 29 kap. 1 §, grovt skattebedrägeri enligt 29 kap. 2 §,
arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri enligt 29 kap. 4 a §, grovt
arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri enligt 29 kap. 4 b §, subventionsbedrägeri
enligt 29 kap. 5 §, grovt subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 6 § eller grovt
subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 § i strafflagen,
5) givande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 7 §, grovt givande av muta i
näringsverksamhet enligt 30 kap. 7 a §, tagande av muta i näringsverksamhet enligt 30
kap. 8 §, grovt tagande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 8 a §, bokföringsbrott
enligt 30 kap. 9 § eller grovt bokföringsbrott enligt 30 kap. 9 a § i strafflagen,
6) penningtvätt enligt 32 kap. 6 §, grov penningtvätt enligt 32 kap. 7 §, stämpling till grov
penningtvätt enligt 32 kap. 8 § eller penningtvätt av oaktsamhet enligt 32 kap. 9 § i
strafflagen,
7) brott som begåtts i terroristiskt syfte enligt 34 a kap. 1 §, förberedelse till brott som
begås i terroristiskt syfte enligt 34 a kap. 2 §, ledande av terroristgrupp enligt 34 a kap. 3 §,
främjande av en terroristgrupps verksamhet enligt 34 a kap. 4 §, meddelande av
utbildning för ett terroristbrott enligt 34 a kap. 4 a §, deltagande i utbildning för ett
terroristbrott enligt 34 a kap. 4 b §, rekrytering för ett terroristbrott enligt 34 a kap. 4 c §
eller finansiering av terrorism enligt 34 a kap. 5 § i strafflagen, finansiering av
terroristgrupp enligt 34 a kap. 5 a §, resa i syfte att begå ett terroristbrott enligt 34 a kap. 5
b § eller främjande av resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott enligt 34 a kap. 5 c § i
strafflagen,
8) arbetarskyddsbrott enligt 47 kap. 1 §, arbetstidsbrott enligt 47 kap. 2 §, diskriminering i
arbetslivet enligt 47 kap. 3 §, ockerliknande diskriminering i arbetslivet enligt 47 kap. 3 a §,
kränkning av arbetstagarrepresentants rättigheter enligt 47 kap. 4 § eller kränkning av
arbetstagares organisationsfrihet enligt 47 kap. 5 § i strafflagen.
B. Dessutom intygar vi att:
9) vår organisation eller en sådan företrädare för vår organisation som avses i 47 kap. 8 § 1
mom. 2 punkten i strafflagen inte genom en lagakraftvunnen dom har dömts till straff för ett

sådant brott som avses i 47 kap. 6 a § i nämnda lag (anlitande av utländsk arbetskraft som
saknar tillstånd) under det år statsunderstödet beviljas eller de två föregående åren,
10) vår organisation eller en sådan företrädare för vår organisation som avses i 47 kap. 8 § 1
mom. 2 punkten i strafflagen inte genom en lagakraftvunnen dom har dömts till straff för ett
sådant brott som avses i 186 § i utlänningslagen (301/2004) (utlänningsförseelse av
arbetsgivare) under det år statsunderstödet beviljas eller de två föregående åren,
11) vår organisation genom ett lagakraftvunnet beslut inte har påförts en sådan påföljdsavgift
som avses i 11 a kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) under det år statsunderstödet beviljas
eller de två föregående åren.

C. Vi intygar dessutom att inte någon medlem i vår organisations förvaltnings-, ledningseller tillsynsorgan eller någon person med representations-, beslutande- eller
tillsynsbefogenheter undviker rättegång.
Den sökande organisationens namn och underskrift och namnförtydligande för
personen/personerna med namnteckningsrätt i den sökande organisationen.

__________________________________ _____________________________________
Den sökande organisationens namn
Ort och datum

__________________________________ _____________________________________
Underskrift
Namnförtydligande

__________________________________ _____________________________________
Underskrift
Namnförtydligande

__________________________________ _____________________________________
Underskrift
Namnförtydligande

