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Laki
yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain (293/2017) 3 §:n

2 kohta sekä 4 ja 10 § seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2) yrityspalvelulla valtion, kunnan, valtion erityisrahoitusyhtiön, Business Finland
Oy:n ja alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain
2 §:n 13 kohdassa tarkoitetun välittävän toimielimen tarjoamaa, myöntämää ja niiden va-
roista maksettavaa tukea, rahoitusta sekä kehittämis- ja neuvontapalvelua sekä julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettua julkista työvoima-
ja yrityspalvelua;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4 §

Asiakastietojärjestelmä

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä on työ- ja elinkeinoministeriön tietojärjestel-
mä, johon yrityspalveluja tarjoavat viranomaiset, valtion erityisrahoitusyhtiö, Business
Finland Oy ja alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun
lain 2 §:n 13 kohdassa tarkoitetut välittävät toimielimet tallettavat asiakastietoja yhteistä
käyttöä varten. Lisäksi muut viranomaiset voivat tallettaa julkisia asiakastietoja asiakas-
tietojärjestelmään ja käsitellä niitä.

Asiakastietojen kokoamista ja hyödyntämistä varten ovat asiakastietojärjestelmän osa-
na valtakunnallinen yrityspalvelujen asiakastietovaranto ja asiakkuudenhallintajärjestel-
mä, joilla yhdistetty asiakastietosisältö välitetään tietoturvallisesti teknisellä käyttöyhtey-
dellä asiakastietojärjestelmän käyttäjille.

10 §

Asiakastietojärjestelmän tietojen luovuttaminen

Edellä 7 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja tietoja saa salassapitosäännösten ja muiden
tietojen käyttöä koskevien säännösten estämättä luovuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle,
maa- ja metsätalousministeriölle, ulkoministeriölle, ulkomaan edustukseen kuuluville
edustustoille, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, työ- ja elinkeinotoimistolle,
HE 66/2018
TaVM 10/2018
EV 56/2018
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Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille, valtion erityisrahoitusyhtiölle, Maaseutu-
virastolle ja Business Finland Oy:lle yrityspalvelujen toteuttamista varten sekä alueiden
kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 2 §:n 13 kohdassa
tarkoitetuille välittäville toimielimille mainitun lain 28 §:n mukaisesti.

Edellä 7 §:n 2 momentin 5 kohdassa sekä 3 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tie-
toja saa salassapitosäännösten ja muiden tietojen käyttöä koskevien säännösten estämättä
luovuttaa lisäksi turvallisuusselvityslain mukaisia tehtäviä varten toimivaltaisille viran-
omaisille.

Tietoja saa luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018.
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