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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion erityis-
rahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

 
 
 

 

 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi val-
tion eritysrahoitusyhtiöstä annetun lain 
6 §;ää. Esityksellä laajennettaisiin valtion eri-
tyisrahoitusyhtiön oikeutta salassapitosään-
nösten estämättä luovuttaa yhtiön asiakkaina 
olevien yritysten tietoja Tekes - teknologian 
ja innovaatioiden kehittämiskeskukselle. Sen 
lisäksi ehdotetaan, että yhtiö voisi luovuttaa 
tietoja yrityspalvelujen asiakastietojärjestel-
mästä annetun lain mukaiseen järjestelmään. 

Luovutettavat tiedot käsittäisivät yritystä ja 
yrityksen taloudellista tilaa koskevia 'tietoja 
ja arvioita toiminnan kannattavuudesta. 

Muutos parantaisi työ- ja elinkeinoministe-
riön hallinnonalalla syntyneen yritystiedon 
kustannustehokasta hyödyntämistä valtion 
muussa yritysrahoitustoiminnassa. 

Laki on tarkoitettu tulevan voimaan vuo-
den vaihteessa 2010—2011. 
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YLEISPERUSTELUT 
 
 
 
1  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutokset  

Valtion erityisrahoitusyhtiön, Finnvera 
Oyj:n, tarkoituksesta ja tehtävistä säädetään 
valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 
(443/1998), jäljempänä yhtiölaki, 1 ja 
2 §:ssä. Yhtiön tarkoituksena on rahoituspal-
veluja tarjoamalla edistää ja kehittää erityi-
sesti pienten ja keskisuurten yritysten toimin-
taa sekä yritysten kansainvälistymistä ja 
vientitoimintaa. 

Yhtiölle on asetettu tehtäväksi harjoittaa 
rahoitustoimintaa antamalla ja hallinnoimalla 
luottoja, takuita, takauksia ja muita vas-
tuusitoumuksia sekä hankkimalla varoja 
viennin rahoittamiseksi ja tekemällä pääoma-
sijoituksia. Yhtiö tekee myös yritysten rahoi-
tukseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä 
sekä harjoittaa yritysten kehittämis- ja palve-
lutoimintaa ja neuvontaa. 

Finnvera Oyj:n toiminnassa rahoitusmark-
kinoilla korostuvat toiminnan luottamukselli-
suuden ja luotettavuuden vaatimukset. Näi-
den varmistamiseksi yhtiön toimielimien jä-
senille ja palveluksessa oleville on asetettu 
yhtiölain 5 §:ssä salassapitovelvollisuus. 
Säännös on vastaavanlainen kuin pank-
kisalaisuutta ilmentävä säädös luottolaitos-
lain (121/2007) 141 §:ssä.  

Yhtiölain 6 §:ssä säädetään yhtiön, sen 
toimielimen jäsenen ja yhtiön palveluksessa 
olevan tiedonantovelvollisuudesta. Säännök-
sen mukaan yhtiön tulee antaa työ- ja elin-
keinoministeriölle ja ELY-keskukselle näi-
den pyynnöstä tietoja, jotka ovat tarpeellisia 
käsiteltäessä yritystuesta annetussa laissa 
(1068/2000) tarkoitettuja avustushakemuk-
sia. Tämän lisäksi yhtiön on annettava minis-
teriölle myös muita yhtiön toimialaan kuulu-
via tai yhtiön valvonnan kannalta tarpeellisia 
tietoja. Myös yhtiön tilintarkastajalla on vel-
vollisuus antaa tällaisia tietoja. 

Pykälän toisen momentin mukaan yhtiön 
toimielimen jäsen sekä yhtiön palveluksessa 
oleva voi 5 §:ssä säädetyn salassapitovelvol-
lisuuden estämättä antaa työ- ja elinkeinomi-
nisteriölle sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle tietoja, jotka koskevat yhti-

ön asiakkaan tai muun henkilön taloudellista 
asemaa tai yksityistä olosuhdetta, jos tietojen 
antaminen on julkisen rahoituksen yhteenso-
vittamisen taikka yritystukiasioiden viran-
omaiskäsittelyn kannalta tarpeellista. 

Tekes - teknologian ja innovaatioiden ke-
hittämiskeskuksesta, jäljempänä Tekes, ja sil-
le asetetuista tehtävistä säädetään laissa 
(717/2008) ja valtioneuvoston asetuksessa 
(1146/2008) Tekes - teknologian ja innovaa-
tioiden kehittämiskeskuksesta. Tekesin 
myöntämiin tukiin sovelletaan valtionavus-
tuslakia (688/2001) ja valtioneuvoston ase-
tusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-
minnan rahoituksesta (298/2008). Tekesin 
tehtävänä on asiantuntemuksellaan ja rahoi-
tustoiminnallaan edistää teknologian ja inno-
vaatioiden kehittämistä sekä tutkimus- ja in-
novaatiotoiminnan tulosten laaja-alaista hyö-
dyntämistä elinkeinotoiminnassa, työelämäs-
sä ja muualla yhteiskunnassa. 

Finnvera Oyj ja Tekes kuuluvat molemmat 
työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman 
Yritys-Suomi -konseptin ensimmäisen tason 
yrityspalveluorganisaatioihin ja toteuttavat 
työ- ja elinkeinoministeriön yhteistä yritys-
asiakkuusstrategiaa. Yritysasiakkuusstrategi-
assa hallinnonalan toimijat tavoittelevat yh-
teistä asiakkuuden johtamisen mallia, joka 
edellyttää nykyistä laajempaa asiakkuuksiin 
liittyvän tiedon vaihtoa. Nykyinen lainsää-
däntö ei ole mahdollistanut Finnvera Oyj:n 
asiakastietojen luovuttamista muille kuin yh-
tiölain 6 §:ssä mainituille tahoille. Yhtiölain 
5 §:n salassapitosäännös sisältää Finnvera 
Oyj:n asiakkuutta koskevan tiedon salassapi-
tovelvoitteen. Tämä on merkinnyt kieltoa il-
maista kolmansille osapuolille, onko tietty 
henkilö tai yritys Finnvera Oyj:n asiakas vai 
ei. Käytännössä on menetelty siten, että 
Finnvera Oyj:n asiakkaat ovat voineet antaa 
kirjallisen suostumuksen tietojensa luovut-
tamiseen. 

Tietojen luovutusmahdollisuuksia on lisät-
ty lailla yrityspalvelujen asiakastietojärjes-
telmästä annetussa laissa (240/2007). Lain 
tarkoituksena on parantaa valtionhallinnon 
yrityspalveluja sekä tehostaa niiden yhteen-
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sovittamista ja valvontaa.  Lain 2 momentin 
mukaan yrityspalvelujen asiakastietojärjes-
telmään sekä siihen talletettujen tietojen ja 
sen kautta välitettyjen tietojen julkisuuteen 
sovelletaan viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia (621/1999) sekä hen-
kilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia 
(523/1999). Lain 4 §:n mukaan yrityspalvelu-
jen asiakastietojärjestelmä on työ- ja elinkei-
noministeriön ylläpitämä tietojärjestelmä, jo-
hon talletetaan asiakasta koskevia perustieto-
ja ja jonka kyselyjärjestelmän kautta välite-
tään asiakasta koskevia tietoja yrityspalveluja 
hoitavien viranomaisten sekä valtion erityis-
rahoitusyhtiön välillä. Asiakastietojärjestel-
män tarkoituksena on parantaa lain 5 §:n 
mukaan yrityspalvelujen suuntaamista ja yri-
tysten arviointia niille myönnettäviä yritys-
palveluja harkittaessa sekä tehostaa myönnet-
tyjen yritystukien valvontaa. 

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä 
annetun lain 6 §:ssä on säännös asiakastieto-
järjestelmän kautta saatavissa olevista tie-
doista. Säännökseen ei sisälly valtion erityis-
rahoitusyhtiön asiakkaiden asiakkuustietoja. 
Lakia koskevaan hallituksen esityksen HE 
249/2006 vp 6 §:n 2 momenttiin sisältyi 
säännös, joka olisi mahdollistanut valtion eri-
tyisrahoitusyhtiön laatimia yritysanalyysejä 
koskevan tiedon välittämisen järjestelmän 
kautta. Säännös kuitenkin poistettiin edus-
kuntakäsittelyssä sillä perusteella, että niiden 
tallettamiseen tietojärjestelmään saattaisi liit-
tyä ongelmia tietojen ajantasaisuuden ja yri-
tysten liike- ja ammattisalaisuuksien vuoksi 
(TaVM 24/2006 vp). Seurauksena valtion 
erityisrahoitusyhtiön tietoja ei ole voitu luo-
vuttaa tietojärjestelmään. Yrityspalvelujen 
asiakastietojärjestelmän tietosisältö on koos-
tunut lähinnä julkisista tietolähteistä saata-
vasta tiedosta. 

Finnvera Oyj ja Tekes tekevät asiakkais-
taan omat taustaselvitykset ja –analyysit en-
nen rahoitusta koskevaa päätöksentekoa. 
Finnvera Oyj:n kokonaisasiakasmäärä on 
noin 29 000 ja Tekesin noin 4 000. Organi-
saatioilla on yhteisiä asiakkaita noin 3 000. 
Finnvera Oyj:ssä tehdään niin kutsuttu yri-
tystutkimus, jonka yhteydessä arvioidaan ra-
hoitusta hakevan yrityksen liiketoimintaedel-
lytykset. Yritystutkimus koostuu tilinpäätös-
analyysistä ja yhtiön toteutuneen liiketoimin-

nan kehityksen kuvauksesta, rahoitettavan 
hankkeen kuvauksesta sekä yhtiön taloudelli-
sen kehityksen ennustamisesta ja yhtiön lii-
ketoimintaan ja talouteen sisältyvien riskien 
arvioinnista. Finnvera Oyj:n asiakkaista yri-
tystutkimuksen kautta syntynyt tieto kattaa 
asiakassuhteeseen liittyvät perustiedot, kuten 
asiakkuuden, asiakkaan taloudellisen aseman 
sekä julkisuuslain (621/1999) 24 §:n 1 mo-
mentin 20 kohdan mukaiset liike- ja ammat-
tisalaisuudet. 

Tekesin rahoitusta voivat saada kaiken ko-
koiset yritykset, julkisen ja kolmannen sekto-
rin toimijat sekä tutkimuslaitokset. Rahoitus-
ta voi saada myös julkiseen tutkimukseen. 

Valtionhallinnon resurssien tehokas käyttö-
tavoite puoltaa kertaalleen hankitun yritys-
tiedon hyödyntämistä toisen julkista tukea 
myöntävän organisaation rahoituspäätöksis-
sä. Yhteisen asiakasrajapinnan vuoksi olisi 
taloudellisesti järkevää hyödyntää kertaalleen 
hankittuja tilinpäätösanalyysi- ja yritystutki-
mustietoja erityisesti samalla hallinnonalalla 
toimittaessa ja siten myös vältettäisiin pääl-
lekkäiset yritystutkimukset yhteisten asiak-
kaiden osalta. Lisäksi Yritys-Suomi-
asiakasstrategian kannalta arvioituna konser-
nitoimijoiden oikeuttaminen toistensa asia-
kastietoon lisäisi julkisen päätöksenteon taus-
talla olevan yritysarvioinnin yhdenmukai-
suutta, kun samaa yritysasiakasta koskeva 
arvio tehtäisiin vain kerran.  

Esityksessä ehdotetaan, että valtion erityis-
rahoitusyhtiöllä olisi oikeus luovuttaa asiak-
kuustietoja myös Tekesille. Lisäksi lakiin 
ehdotetaan otettavaksi viittaussäännös tieto-
jen luovuttamisesta yrityspalvelujen asiakas-
tietojärjestelmään. Esityksen tarkoituksena 
on luoda edellytykset valtion erityisrahoitus-
yhtiön asiakastietojen luovuttamiseen järjes-
telmään. Luovutettavat tiedot käsittäisivät 
yrityksen taloudellista asemaa ja yrityksen 
vastuuhenkilöitä koskevia tietoja sekä tietoja 
yrityksen edellytyksistä kannattavaan toimin-
taan. Tällaiset tiedot sisältyisivät keskeisesti 
valtion erityisrahoitusyhtiön laatimiin yritys-
tutkimuksiin ja yritysanalyyseihin. 

Tietojen vaihtamisen kautta voidaan entistä 
tarkemmin toisaalta rakentaa palveluja yri-
tysten tarpeisiin ja toisaalta poistaa tarpee-
tonta toimintaa. Lisäksi palvelua voidaan tar-
peen mukaan keskittää tiettyihin asiakasseg-
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mentteihin, mikä parantaisi yrityspolitiikan 
vaikuttavuutta. 

Lakiehdotukseen on otettu lain muuttami-
sen tavoitteista johtuvat välttämättömät muu-
tokset. Myöhemmin tapahtuvan yhtiötä kos-
kevan lainsäädännön kokonaistarkastelun yh-
teydessä on tarkoituksena tehdä muut tar-
peelliset muutokset yhtiölakiin. 
 

2  Esityksen vaikutukset  

Finnvera Oyj:n yritystutkimustiedon ja asi-
akkaiden taloudellista tilaa koskevan tiedon 
luovuttaminen Tekesille tehostaa valtionhal-
linnon yrityspalvelujen yhteensovittamista 
Yritys-Suomi –konseptissa. Esityksellä laa-
jennetaan sitä viranomaispiiriä, jolle Finnve-
ra Oyj:n palveluksessa olevat voivat luovut-
taa Finnvera Oyj:n asiakkaita koskevia mää-
rättyjä tietoja 5 §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden estämättä. 

Esitys on osa työ- ja elinkeinoministeriön 
asiakkuusstrategian toteuttamista. Lisäksi se 
on osa pidemmällä aikavälillä toteutettavaa 
työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan vi-
ranomaisten kesken tapahtuvaa yritysasiak-
kaiden tietojenvaihdon tehostamista, millä 
odotetaan olevan myönteinen vaikutus valti-
on yrityspalvelutoimintaan. Tavoitetilana on, 
että työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalan eri virastoissa voitaisiin merkittäväs-
ti vähentää päällekkäistä työtä tietojen ke-
räämisessä. Lisäksi jo hankitun yritystiedon 
hyödyntäminen toisissa virastoissa olisi kus-
tannustehokasta. Yrityksen hallinnollisen 
taakan vähentämisen näkökulmasta asiakas-
tietojen vaihdon toteutuminen hyödyttäisi 
yritysasiakkaita siten, että yrityksiä vaivattai-
siin harvemmilla kyselyillä, jolloin aikaa ja 
voimavaroja vievä paperityö vähentyisi. 

Esityksellä ei ole suoraa vaikutusta valtion 
talousarvioon.  
 

3  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä työ- ja 
elinkeinoministeriössä yhteistyössä Finnvera 
Oyj:n kanssa. Esityksestä on pyydetty lau-
sunnot oikeusministeriöltä, valtiovarainmi-
nisteriöltä, ympäristöministeriöltä, maa- ja 
metsätalousministeriöltä, Finnvera Oyj:ltä, 
Suomen Yrittäjät ry:ltä, Elinkeinoelämän 

keskusliitto EK ry:ltä, Teknologiateollisuus-
yhdistys ry:ltä ja Finanssialan keskusliitto 
ry:ltä. 

Esitystä on pidetty lausunnoissa yleisesti 
kannattavana. Lausunnoissa on kiinnitetty 
huomiota siihen, että esitys tehostaa julkista 
rahoitustoimintaa ja vähentää yritysten hal-
linnollista taakkaa. Lausunnoissa on myös 
kiinnitetty huomiota tietosuojakysymyksiin 
ja siihen, että luovuttaa saisi vain sellaisia 
tietoja, jotka ovat välttämättömiä tietojen 
vastaanottajan työtehtävien kannalta. Huo-
miota on kiinnitetty myös siihen, että tietojen 
luovuttajana olevaa yhtiötä koskevat pank-
kisalaisuuden kaltaiset säännöt ja tietojen 
saajina olevia valtion viranomaisia laki vi-
ranomaisen toiminnan julkisuudesta. 

Lausunnot on mahdollisuuksien mukaan 
pyritty ottamaan huomioon jatkovalmistelus-
sa. 
 

4  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Esitys liittyy työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalalle kuuluvan yrityspalvelujen 
asiakastietojärjestelmästä annetun lain 
(240/2007) muutosesitykseen HE 107/2010 
vp, joka on eduskunnan käsiteltävänä. Mai-
nittua lakia ehdotetaan muutettavan muun 
muassa siten, että tietojärjestelmässä mukana 
olevien viranomaisten ja valtion erityisrahoi-
tusyhtiön yhteisiä asiakkaita koskeva tiedon-
vaihto mahdollistuisi myös teknisen käyt-
töyhteyden avulla.  Esityksen mukaan ehdo-
tetaan muutettavaksi lain 4, 6 ja 10 §. La-
kiehdotuksen 4 §:n 1 momentin mukaan yri-
tyspalvelujen asiakastietojärjestelmässä väli-
tetään asiakasta koskevia ja lakiehdotuksessa 
määriteltyjä tietoja yrityspalveluja hoitavien 
viranomaisten sekä valtion erityisrahoitusyh-
tiön välillä. Lakiehdotuksen 6 §:ssä märitel-
lään yritysasiakastietojärjestelmän kautta 
saatavissa olevat tiedot. Säännöksen mukaan 
asiakastietojärjestelmän kautta voidaan käsi-
tellä lakiehdotuksen 1 momentissa tarkoitet-
tujen perustietojen lisäksi muun ohella tiedot 
siitä, onko yritys ollut valtion erityisrahoitus-
yhtiön asiakkaana. Lisäksi voidaan välittää 
tiedot yrityksen saamista yrityspalveluista ja 
arvioit yrityksen edellytyksistä kannattavan 
toimintaan. 
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Lakiehdotuksen 10 §:n mukaan asiakastie-
tojärjestelmästä saa luovuttaa tietoja työ- ja 
elinkeinoministeriölle, elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle, työ- ja elinkeino-
toimistolle, maa- ja metsätalousministeriölle, 
Tekes-teknologian ja innovaatioiden kehit-
tämiskeskukselle, valtion eritysrahoitusyhti-
ölle ja maaseutuvirastolle yrityspalvelujen to-
teuttamista varten. Lisäksi lakiehdotuksen 
6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja saa 

luovuttaa ulkoasiainministeriölle, opetusmi-
nisteriölle, opetushallitukselle ja Finpro 
ry:lle. Voimaantuloa koskevan säännösehdo-
tuksen mukaan lakia sovellettaisiin myös nii-
hin tietoihin, jotka viranomainen tai valtion 
erityisrahoitusyhtiö on saanut ennen lainvoi-
maan tuloa. Lakiehdotus ei siten velvoittaisi 
tietojen luovuttamiseen, vaan luovuttaja har-
kitsisi, mitä tietoja luovutetaan ja millä taval-
la. 

 

 

 

 

 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

6 §. Yhtiön tiedonantovelvollisuus ja val-
vonta. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan laa-
jennettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiön 
tietojen luovuttamismahdollisuuksia käsittä-
mään myös Tekes - teknologian ja innovaati-
oiden kehittämiskeskuksen. Pykälän 2 mo-
mentissa säädetään työ- ja elinkeinoministe-
riön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen mahdollisuudesta saada tietoja 
5 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden 
estämättä yhtiön toimielimen jäseneltä ja va-
rajäseneltä sekä yhtiön palveluksessa oleval-
ta. Momentissa tiedoilla tarkoitetaan tietoja 
yhtiön asiakkaan tai muun henkilön taloudel-
lisesta asemasta tai yksityisestä olosuhteesta, 
jos tietojen antaminen on julkisen rahoituk-
sen yhteensovittamisen taikka yritystukiasi-
oiden viranomaiskäsittelyn kannalta tarpeel-
lista. Tietojen luovuttamismahdollisuuden 
laajentaminen koskemaan Tekes - teknologi-
an ja innovaatioiden kehittämiskeskusta on 
tarpeen, jotta voidaan tehostaa yritystiedon 
käyttömahdollisuuksia ja parantaa yritysra-
hoituksen kohdentamista työ- ja elinkeino-
ministeriön hallinnonalalla. Luovutettavan 
tiedon saajan on otettava huomioon, että tie-
toon liittyy yhtiölain 5 §:n mukainen salassa-
pitovelvoite. Ehdotettu säännös koskisi esi-
merkiksi manuaalisesti yksittäistapauksissa 
luovutettavaa tietoa. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi viittaussäännös yrityspalvelujen asia-
kastietojärjestelmästä annettuun lakiin. Mai-
nitussa laissa säädetään luovutettavien tieto-
jen käyttötarkoituksesta, sisällöstä, tietojen 
laadusta huolehtimisesta, tietojen julkisuu-
desta sekä niiden välittämisestä ja luovutta-
misesta. Eduskunnassa on käsiteltävänä halli-
tuksen esitys HE 107/2010 vp laiksi yritys-
palvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun 
lain muuttamiseksi. Esitykseen liitetyn la-
kiehdotuksen mukaan tietojen luovuttaminen 
asiakastietojärjestelmään voisi tapahtua myös 
konekielisesti. Nyt ehdotetun säännöksen 
tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön kone-
kielinen tietojen luovutus. Luovutettava tie-
tosisältö ehdotetaan 2 momentista poiketen 
määriteltäväksi samalla tavoin, kuin se mää-
ritellään yrityspalvelujen asiakastietojärjes-
telmästä annettua lakia koskevassa hallituk-
sen esityksessä. 

Tiedon luovuttaminen asiakastietojärjes-
telmään on ehdotetun säännöksen mukaan 
luovuttajan harkinnassa. Vastaavasti tiedon 
luovuttaminen yrityspalvelujen asiakastieto-
järjestelmästä annetun lain nojalla on luovut-
tajan harkinnassa. Tietojen luovuttajana yhti-
ön on harkittava luovutettavan tiedon tietosi-
sältö ottaen huomioon yhtiötä koskeva lain-
säädäntö. Yhtiölain 5 §:n mukaisella salassa-
pitosäännökselle on merkitystä myös luovu-
tuksen saajan kannalta. Korkeimman hallin-
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to-oikeuden ratkaisun KHO 24.5.2002 T 
1229 mukaan eivät yksityistä sektoria koske-
vat salassapitosäännökset sellaisenaan siirry 
julkishallinnossa sovellettaviksi, kun niiden 
soveltamisalan piiriin kuuluvat asiakirjat ja 
tiedot ovat viranomaisen hallussa. Julkisuus-
lakia sovelletaan viranomaisten hallussa ole-
viin asiakirjoihin. Kuitenkin ratkaisun mu-
kaan pankkisalaisuudella on merkitystä, kun 
pyydettyjen asiakirjojen julkisuutta arvioi-
daan tulkittaessa julkisuuslain salassapito-
säännöksiä. 

Nykyinen 6 §:n 3 momentti tulee uudeksi 
6 §:n 4 momentiksi. 
 

2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuo-
denvaihteessa 2010—2011. 
 

3  Suhde perustuslaki in ja  säätä-
misjärjestys  

Lakiehdotuksessa tarkennetaan niitä edelly-
tyksiä, joiden vallitessa valtion erityisrahoi-
tusyhtiö voi luovuttaa tietoja. Perustuslakiva-
liokunnan käytännön perusteella voidaan ha-

vaita tarkkuudeltaan kahdentyyppistä tietojen 
saamista ja luovuttamista koskevaa säänte-
lyä. Toisaalta on sääntelyä, jossa tarkoitetut 
tietosisällöt on pyritty luettelemaan laissa 
tyhjentävästi. Toisaalta esiintyy sellaista 
sääntelyä, jossa tietosisältöjä ei ole samalla 
tavoin luetteloitu.  Edellisen tapauksen osalta 
tietojen saantioikeus ja tietojen luovutus-
mahdollisuus voivat liittyä jonkin tarkoituk-
sen kannalta tarpeellisiin tietoihin, kun taas 
jälkimmäisessä tapauksessa sääntelyyn liittyy 
vaatimus tietojen välttämättömyydestä jonkin 
tarkoituksen kannalta (PeVL 14/2001 vp). 
Ehdotuksen 6 §:n 2 momentin mukaan voi-
daan luovuttaa siinä yksilöidyt tiedot, jos ne 
ovat tarpeellisia julkisen rahoituksen yhteen-
sovittamisen kannalta tai yritystukiasioiden 
viranomaiskäsittelyn kannalta. Lakiehdotuk-
sen 3 momentin mukaisesta tietojen luovu-
tuksen tarpeellisuudesta säädetään yrityspal-
velujen asiakastietojärjestelmästä annetussa 
laissa. Lakiehdotus ei ole siten perustuslain 
kannalta ongelmallinen. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 

Laki 

Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 6 §:n 2 momentti, sellai-

sena kuin se on laissa 1519/2009, sekä   
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1519/2009, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 

momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 
 

6 § 

Yhtiön tiedonantovelvollisuus ja valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhtiön toimielimen jäsen ja varajäsen sekä 

yhtiön palveluksessa oleva voi sen estämättä, 
mitä 5 §:ssä säädetään salassapitovelvolli-
suudesta, antaa työ- ja elinkeinoministeriölle, 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
sekä Tekes - teknologian ja innovaatioiden 
kehittämiskeskukselle tietoja, joita hän on 
saanut yhtiön asiakkaan tai muun henkilön 
taloudellisesta asemasta tai yksityisestä olo-
suhteesta taikka liike- ja ammattisalaisuudes-
ta, jos tietojen antaminen on julkisen rahoi-
tuksen yhteensovittamisen tai yritystukiasi-
oiden viranomaiskäsittelyn kannalta tarpeel-
lista. 

Sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään salas-
sapitovelvollisuudesta, yhtiö voi luovuttaa 
tietoja yrityksestä, yrityksen taloudellisesta 
asemasta ja yrityksen vastuuhenkilöistä taik-
ka tietoja yrityksen edellytyksistä kannatta-
vaan toimintaan välitettäväksi yrityspalvelu-
jen asiakastietojärjestelmän kautta siten kuin 
yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä 
annetussa laissa (240/2007) säädetään. 

Yhtiön valvonnassa tulee soveltuvin osin 
ottaa huomioon ne periaatteet, joita Finanssi-
valvonta noudattaa luottolaitoksia valvoes-
saan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä kuuta 

2010. 
 

————— 
 

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Työministeri Anni Sinnemäki 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 
 

Laki 

Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
 
muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 6 §:n 2 momentti, sellai-

sena kuin se on laissa 1519/2009, sekä   
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1519/2009, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 

momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

6 § 

Yhtiön tiedonantovelvollisuus ja valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhtiön toimielimen jäsen ja varajäsen sekä 

yhtiön palveluksessa oleva voi sen estämättä, 
mitä 5 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuu-
desta, antaa työ- ja elinkeinoministeriölle se-
kä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle tietoja, joita hän on saanut yhtiön asiak-
kaan tai muun henkilön taloudellisesta ase-
masta tai yksityisestä olosuhteesta, jos tieto-
jen antaminen on julkisen rahoituksen yh-
teensovittamisen taikka yritystukiasioiden vi-
ranomaiskäsittelyn kannalta tarpeellista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 § 

Yhtiön tiedonantovelvollisuus ja valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhtiön toimielimen jäsen ja varajäsen sekä 

yhtiön palveluksessa oleva voi sen estämättä, 
mitä 5 §:ssä säädetään salassapitovelvolli-
suudesta, antaa työ- ja elinkeinoministeriölle, 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
sekä Tekes - teknologian ja innovaatioiden 
kehittämiskeskukselle tietoja, joita hän on 
saanut yhtiön asiakkaan tai muun henkilön 
taloudellisesta asemasta tai yksityisestä olo-
suhteesta taikka liike- ja ammattisalaisuudes-
ta, jos tietojen antaminen on julkisen rahoi-
tuksen yhteensovittamisen tai yritystukiasioi-
den viranomaiskäsittelyn kannalta tarpeellis-
ta. 

Sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään sa-
lassapitovelvollisuudesta, yhtiö voi luovuttaa 
tietoja yrityksestä, yrityksen taloudellisesta 
asemasta ja yrityksen vastuuhenkilöistä taik-
ka tietoja yrityksen edellytyksistä kannatta-
vaan toimintaan välitettäväksi yrityspalvelu-
jen asiakastietojärjestelmän kautta siten kuin 
yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä 
annetussa laissa (240/2007) säädetään. 



 HE 248/2010 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

10 

Yhtiön valvonnassa tulee soveltuvin osin 
ottaa huomioon ne periaatteet, joita Finanssi-
valvonta noudattaa luottolaitoksia valvoes-
saan. 
 

Yhtiön valvonnassa tulee soveltuvin osin 
ottaa huomioon ne periaatteet, joita Finanssi-
valvonta noudattaa luottolaitoksia valvoes-
saan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 

2010. 
——— 
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