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Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain (1136/1996) 1 §:n

1 momentti, 2 §, 4 §:n 2 momentti ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti laissa
947/2005, 2 § ja 4 §:n 2 momentti laissa 1041/2010 sekä 6 § osaksi laissa 1041/2010,
seuraavasti:

1§

Toimiala ja tehtävät

Suomen Vientiluotto Oy:n, jäljempänä yh-
tiö, tarkoituksena on edistää Suomen talou-
dellista kehitystä rahoittamalla vientiä ja ko-
timaisia alustoimituksia.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Tietojen luovuttaminen

Yhtiön tulee antaa työ- ja elinkeinominis-
teriölle sen pyytämiä tietoja, jotka ovat tar-
peen käsiteltäessä yhtiön tehtäväksi annet-
tuja, julkisesti tuettuja rahoitustehtäviä sekä
muita yhtiön toimialaan kuuluvia tietoja ja
selvityksiä. Lisäksi yhtiön tulee antaa valtio-
konttorille korkotuen tai -hyvityksen maksa-
tukseen sekä suojaustoimenpiteiden tekemi-
seen tarpeellisia tietoja ja selvityksiä.

4 §

Taloudelliset toimintaperiaatteet

— — — — — — — — — — — — —
Yhtiön toiminnasta aiheutuvat kustannuk-

set katetaan yhtiön asiakkailtaan saamalla
tuotolla ja yhtiön oman pääoman tuotolla
sekä valtion maksamilla julkisesti tuetuista
vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta
annetussa laissa (1543/2011) tarkoitetuilla
korkotuella, hallinnointipalkkiolla ja alijää-
mäkorvauksella.

6 §

Salassapitovelvollisuus

Yhtiön palveluksessa oleviin sekä yhtiön
toimielinten jäseniin ja varajäseniin sovelle-
taan, mitä luottolaitostoiminnasta annetun
lain (121/2007) 141 §:ssä säädetään salassa-
pitovelvollisuudesta.

Yhtiön toimielimen jäsenellä ja varajäse-
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nellä sekä yhtiön palveluksessa olevalla on
oikeus 1 momentissa säädetyn estämättä an-
taa työ- ja elinkeinoministeriölle ja valtio-
konttorille tietoja, joita hän on saanut yhtiön
asiakkaan tai muun henkilön taloudellisesta
asemasta tai yksityisestä olosuhteesta, jos tie-
tojen antaminen on julkisen rahoituksen yh-
teensovittamisen, korkotuen tai -hyvityksen,

alijäämäkorvauksen tai hallinnointipalkkion
maksatuksen, vienti- ja alusluottojen käsitte-
lyn, suojaustoimenpiteiden tekemisen tai
muun vastaavan syyn kannalta tarpeellista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.
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