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Laki
rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 30 luvun 4–6 ja 11 §, sellaisina kuin ne ovat, 4, 6 ja 11 §

laissa 769/1990 sekä 5 § laeissa 769/1990, 54/1993 ja 61/2003, seuraavasti:

30 luku

Elinkeinorikoksista

4 §

Yritysvakoilu

Joka oikeudettomasti hankkii tiedon toiselle kuuluvasta liikesalaisuudesta
1) tunkeutumalla ulkopuolisilta suljettuun paikkaan taikka ulkopuolisilta suojattuun

tietojärjestelmään,
2) hankkimalla haltuunsa tai jäljentämällä asiakirjan tai muun tallenteen taikka muulla

siihen rinnastettavalla tavalla tai
3) käyttämällä teknistä erikoislaitetta
tarkoituksin oikeudettomasti ilmaista tällainen salaisuus tai oikeudettomasti käyttää si-

tä, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, yritys-
vakoilusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

5 §

Yrityssalaisuuden rikkominen

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen
oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan liikesalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää
tällaista liikesalaisuutta, jonka hän on saanut tietoonsa

1) ollessaan toisen palveluksessa,
2) toimiessaan yhteisön tai säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimi-

tusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka niihin rinnastettavassa tehtäväs-
sä,

3) suorittaessaan tehtävää toisen puolesta tai muuten luottamuksellisessa liikesuhtees-
sa tai

4) yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä,
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on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, yritys-
salaisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tämä pykälä ei koske tekoa, johon 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu on ryhtynyt kah-
den vuoden kuluttua palvelusaikansa päättymisestä.

Yritys on rangaistava.

6 §

Yrityssalaisuuden väärinkäyttö

Joka oikeudettomasti
1) käyttää tässä laissa rangaistavaksi säädetyllä teolla tietoon saatua tai ilmaistua toi-

selle kuuluvaa liikesalaisuutta elinkeinotoiminnassa taikka
2) hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä ilmaisee tällaisen salaisuu-

den,
on tuomittava yrityssalaisuuden väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kah-

deksi vuodeksi.

11 §

Määritelmä

Liikesalaisuudella tarkoitetaan tässä luvussa liikesalaisuuslain (595/2018) 2 §:n 1 koh-
dassa tarkoitettua liikesalaisuutta.

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2018.

Naantalissa 10 päivänä elokuuta 2018

Tasavallan Presidentti
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