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Alkusanat 
Käsillä olevan tutkimuksen tekeminen on ollut pitkän puurtamisen tulos: laskutavasta riip-
puen runsaan vuoden tai neljännesvuosisadan taipale. Joka tapauksessa tulos on nyt tässä 
emmekä edes väitä, että olisimme pystyneet kokoamaan kaikki tietojenvaihtoviidakon 
säännökset ja kokemukset, menneet ja olevat, tähän tutkimukseen. Harmaan talouden tor-
junnan viranomaistietojenvaihtoa koskevat säännökset ja kokemukset lienee kuitenkin val-
taosin onnistuttu esittelemään ja erittelemään myöhemmillä sivuilla. Esitys sellaisenaan 
kertoo siitä, että harmaan talouden torjunta on hankalaa, eikä torjuntaa ole suinkaan helpot-
tanut se, kuinka hankalaksi tietojenvaihto viranomaisten välillä on tehty. Ja tietojenvaihto 
olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeä ja kustannustehokas keino kamppailussa harmaata ta-
loutta vastaan. 
Haluamme kiittää niitä henkilöitä, jotka ovat vastanneet tietopyyntöihimme. Tämä koskee 
tekemäämme kyselyä yhtä lailla kuin muita tiedusteluja. Hyvin korkealla vastausprosentilla 
saatu palaute on edesauttanut olennaisesti tämän tutkimuksen valmistumista. Kiitos vielä 
kerran teille kaikille. 
Erittäin tärkeässä asemassa tutkimuksen valmistumisen kannalta oli Jenny ja Antti Wihurin 
rahastolta saamamme apuraha. Ilman sitä tätä tutkimusta ei olisi tässä. Suuri kiitos kuuluu 
tietenkin myös kustantajalle. 
Päätteeksi haluamme kiittää perheitämme pitkämielisyydestä, kun olette antaneet meidän 
keskittyä tähän kirjoitustyöhön. 
 
Markku Hirvonen  Kalle Määttä  
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävästä 

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan osallistuvien viranomaisten yhteistyön 
kehittäminen on ollut keskeisessä asemassa valtioneuvoston vahvistamissa harmaan talou-
den ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmissa ensimmäisestä, 1.2.1996 vahvistetusta valtio-
neuvoston talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa koskevasta periaatepäätöksestä 
lähtien. Toisaalta, kuten tutkimuksessa osoitetaan, asiaan on kiinnitetty huomiota jo ennen 
valtioneuvoston periaatepäätöksiäkin. 
Viranomaisten yhteistyön edellytyksinä voidaan pitää 

a. viranomaisten halua yhteistyöhön ja resurssien panostamiseen siihen, 
b. säännöksiä, jotka mahdollistavat yhteistyön (tai velvoittavat siihen), 
c. yhteistä käsitystä siitä, mihin yhteistyöhön sijoitettuja resursseja käytetään, 
d. yhteistä käsitystä noudatettavista menettelytavoista ja 
e. käytännön järjestelyjä yhteistyön toteuttamiseksi. 

Tämän tutkimuksen painopisteenä ovat viranomaisyhteistyön ja erityisesti viranomaisten 
välisen tietojenvaihdon mahdollistavat säännökset. Kysymys on ensi sijassa viranomaisten 
käsittelemiin tietoihin liittyvän salassapitovelvollisuuden murtamisesta ja mahdollisuudesta 
antaa tietyissä tilanteissa muutoin salassa pidettäväksi säädettyä tietoa toiselle viranomai-
selle. Joissakin tapauksissa on katsottu tarpeelliseksi myös velvoittaa viranomaiset tietojen 
antamiseen. Siten eräät viranomaiset on mm. velvoitettu kiinnittämään toiminnassaan huo-
miota rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontaan ja ehkäisemiseen sekä tehtäviensä 
hoidon yhteydessä ilmi tulleiden epäilyttävien liiketoimien tai terrorismin rahoittamisen 
epäilyn ilmoittamiseen rahanpesun selvittelykeskukselle. 
Viranomaisten välinen yhteistyö voi olla luonteeltaan passiivista sisältäen pelkästään tieto-
jen luovuttamisen toiselle viranomaiselle joko tämän pyynnöstä tai oma-aloitteisesti. Pi-
demmälle vietynä viranomaisyhteistyö on aktiivista ulottuen yhteisen tilannekuvan ylläpi-
tämisestä yhteisiin operaatioihin. Pisimmälle säänneltyä viranomaisten yhteistyö on PTR-
toiminnassa1. Siinä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen virkamiehet voivat tietyissä tilan-
teissa suorittaa toistensa toimivaltaan kuuluvia tehtäviä, käyttää yhteisiä rekistereitä ja suo-
rittaa yhteistä tiedustelu- ja analyysitoimintaa rikosten paljastamiseksi ja ehkäisemiseksi. 
Viranomaisten välisen tietojenvaihdon edistäminen ja tietojenvaihdon esteiden purkaminen 
on ollut tavoitteena kaikissa tähänastisissa seitsemässä harmaan talouden ja talousrikosten 
torjuntaohjelmassa sekä viimeisimmässä valtioneuvoston periaatepäätöksessä kansalliseksi 
harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi 2016–2020. Tämän tutki-
muksen tarkoituksena on ensinnäkin analysoida, miten harmaan talouden torjuntaan osallis-
tuvien viranomaisten tietojen vaihtoa koskevat säännökset ovat viimeksi kuluneiden 20 
vuoden aikana kehittyneet ja miten ne ovat vaikuttaneet käytännön viranomaisyhteistyöhön. 
Toiseksi eritellään syitä, joiden vuoksi tietojenvaihtosäännösten kehittämisessä on jääty 

                                                 
1 Ks. Laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta (687/2009). PTR-toimintaa ainoastaan 
sivutaan tässä tutkimuksessa eikä siihen keskitytä laajasti.  
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jälkeen asetetuista suunnitelmista ja tavoitteista. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on pal-
vella tietojenvaihtosäännösten vastaista kehittämistä. On nimittäin otettava huomioon, että 
valtioneuvoston periaatepäätöksessä kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden 
torjunnan strategiaksi 2016–2020 viranomaisten välinen tietojenvaihto on nostettu kärki-
hankkeeksi. 
Siitä huolimatta, että tässä tutkimuksessa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa 
arvioidaan yksittäisen ohjauskeinon, so. viranomaisten välisen tietojenvaihdon, näkökul-
masta, on pidettävä mielessä, että harmaa talous on laaja-alainen ja monitahoinen ongelma-
vyyhti, johon puuttuminen edellyttää etenemistä usealla rintamalla samanaikaisesti. Näin 
ollen yksittäisen lainsäädäntö- tai selvityshankkeen onnistuminen tai epäonnistuminen ei 
kerro vielä mitään siitä, kuinka hyvin harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa 
on kokonaisuutena edetty. Tästä näkökulmasta korostuneeseen asemaan nousee harmaan 
talouden torjunnan poikkihallinnollisuus ja sen myötä eri hallinnonaloille lankeavien toi-
menpiteiden koordinointi. Talousvaliokunnan mietintöä TaVM 16/2013 vp myötäillen on 
myös todettavissa, että parhaaseen lopputulokseen päästään korjaamalla sääntelyn aukko-
kohtia vähitellen ja ongelma kerrallaan seuraten samalla muuttuneen sääntelyn vaikutuksia. 

1.2 Tutkimuksen lähtökohdista ja rajauksesta 

Keskeisen osan tutkimuksesta muodostaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta-
ohjelmiin sisältyneiden viranomaisten tietojenvaihtoa koskevien säännösesitysten toteutu-
misen seuranta ja arviointi. Mielenkiintoisia ovat mm. ohjelmissa tehtyihin ja toteutuneisiin 
ehdotuksiin säännösvalmistelun kuluessa tehdyt muutokset sekä ne esitykset, jotka eivät ole 
johtaneet lainsäädännön muutoksiin. Ohjelmien valmistelun yhteydessä annettujen lausun-
tojen, säännösvalmistelun pohjana olleiden asiakirjojen ja hallitusten esitysten perusteella 
pyritään luomaan kuva siitä argumentoinnista ja erilaisista näkemyksistä, joita viranomais-
ten välisen avoimuuden lisäämiseen liittyy. 
Useissa tietojen vaihtoa tai niiden saantia koskevissa esityksissä kysymys on ollut verotus-
tietojen julkisuutta ja salassapitoa koskevien säännösten nojalla salassa pidettävistä verotus-
tiedoista. Tähän on kaksi pääsyytä. Ensinnäkin verohallinnolla on tehtävänsä vuoksi hallus-
saan suuri määrä sekä yksityisten että yritysten taloudellista toimintaa ja taloudellista ase-
maa koskevaa tietoa, jolla voi olla merkitystä erityisesti taloudellisten rikosten esitutkinnas-
sa, ulosotossa ja monien muiden viranomaisten valvonta- tai kontrollitehtävissä. Toiseksi 
verohallinnolla on käytössään muihin viranomaisiin verrattuna laaja, yritystoimintaan koh-
distuvaa valvontaa jatkuvasti suorittava tarkastajakunta, jonka havainnoilla saattaa olla 
merkitystä esimerkiksi rikosten tai muiden viranomaisten tehtäväkenttään kuuluvien lai-
minlyöntien paljastamisessa. 
Ensimmäisissä talousrikostorjuntaohjelmissa tuli vahvasti esiin poliisin tarve saada verotus-
tietoja jo ennen esitutkinnan aloittamista. Kolmannessa ja neljännessä ohjelmassa tuotiin 
esiin yritystukien maksajien tarve saada verotustietoja. Viidennessä ohjelmassa esitettiin 
rahanpesun valvontaa varten annettujen tietojen käyttöalan laajentamista harmaan talouden 
torjunnassa ja yleisemmin viranomaisten hallussa olevien salassa pidettävien tietojen julki-
suuden lisäämismahdollisuuksien selvittämistä. Kuudennessa ohjelmassa haluttiin laajentaa 
esimerkiksi ulkomaalaisasioita hoitavien viranomaisten sekä julkisia tukia ja elinkeinolupia 
myöntävien viranomaisten tiedonsaantioikeuksia. Kuten myöhemmin havaitaan, nämä oli-
vat vain yksittäisiä esimerkkejä tietojenvaihtosäännöksistä, joita talousrikostorjuntaohjel-
missa on esitetty 1990-luvun puolivälin jälkeen tai jotka ovat muutoin tulleet voimaan tä-
män ajankohdan jälkeen. 
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Jo ensimmäisessä talousrikostorjuntaohjelmassa ehdotettiin kahta myöhemminkin esille 
tullutta periaatteellisesti merkittävää uudistusta: massatietojen vaihtomahdollisuutta viran-
omaisten välillä ja yleissäännöstä, joka oikeuttaisi viranomaiset sekä saamaan toisilta vi-
ranomaisilta valvontatehtäviään varten tarpeellisia tietoja että luovuttamaan toisille viran-
omaisille tietoja näiden laissa määriteltyjen valvontatehtävien hoitamiseksi. Tietojen mas-
saluovutuksia ja ristiin ajoja tapahtuu esimerkiksi maksettujen sosiaalietuuksien valvonnas-
sa, Verohallinnon ja Eläketurvakeskuksen välillä sekä Verohallinnon ja ulosottoviran-
omaisten välillä. Jossain määrin massaluovutuksia korvaavat tietojen massamaista käsitte-
lyä helpottavat Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvi-
tykset, jotka sisältävät tietoja erilaisten yritystoimintaan liittyvien velvoitteiden hoitamises-
ta tai laiminlyönneistä ja joiden käyttöön oikeutettujen viranomaisten ja muiden tahojen 
joukko on yksikön perustamisesta kuluneiden kuuden vuoden aikana nopeasti laajentunut. 
Tutkimus lähtee liikkeelle 1990-luvun alussa ja osin jo tätä ennen vallinneesta tilanteesta. 
Lähtökohtana ovat mm. tuolloin voimassa olleet verotustietoja koskevat salassapitosään-
nökset, jotka käytännössä määrittelivät myös muiden viranomaisten tietojensaantimahdolli-
suudet verohallinnolta. Tämän jälkeen kartoitetaan eri talousrikostorjuntaohjelmiin sisälty-
neet tietojenvaihtoa koskevat esitykset ja niiden valmisteluun liittyneet asiakirjat, mahdolli-
set työryhmämuistiot ja säännösehdotuksista annetut lausunnot. Torjuntaohjelmien toteu-
tumista on seurattu talousrikostorjunnan johtoryhmässä, jonka pöytäkirjoista voidaan löytää 
perusteluja esitysten viivästymisille, muutoksille tai raukeamiselle. Osa torjuntaohjelmien 
hankkeista on määritelty jonkin asian selvityshankkeeksi, jolloin käytettävissä ovat asetet-
tujen työryhmien raportit ja mahdolliset lausunnot. Edelleen käydään läpi toteutuneet sään-
nösmuutokset esitöineen ja lausuntoineen. Viimeksi mainittu selittää sen, että tutkimukses-
sa hallituksen esitykset ja muut lain esityöt ovat merkittävässä roolissa. 
Varsinaisten harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaohjelmien ulkopuolella on toteutet-
tu joukko lainsäädäntömuutoksia, joilla on välitöntä tai välillistä vaikutusta harmaan talou-
den torjuntaan osallistuvien viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon. Tällaisia ovat esimer-
kiksi Harmaan talouden selvitysyksikön perustaminen vuonna 2011 sekä vuosina 2011 ja 
2013 toteutetut tavaraliikennelain ja joukkoliikennelain muutokset, joiden yhteydessä val-
vontaviranomaisen tietojensaantioikeuksia merkittävästi lisättiin. Näiden lainsäädäntöuu-
distusten ja -muutosten osalta keskeiseen asemaan nousee laajan lainvalmisteluaineiston 
läpikäynti. 
Kysymyksenasettelua on rajattu useilla eri tavoin. Ensimmäinen olennainen tutkimuksen 
rajaus on luonteeltaan maantieteellinen. Koska jo pelkästään viranomaisten tietojenvaihto 
kansallisesti muodostaa laajan kokonaisuuden, käsillä olevassa tutkimuksessa keskitytään 
yksinomaan siihen. Laajuutta kuvastaa hyvin jo vilkaisu lähdeluetteloon. Näin ollen erilli-
sen tutkimuksen kohteeksi jää meille tai muille kansainvälisen tietojenvaihdon mukanaan 
tuomat ongelmat. Kansainväliseen viranomaistietojenvaihtoon tulisikin jatkossa kiinnittää 
entistä enemmän huomiota, jos harmaata taloutta ja talousrikollisuutta halutaan saada pa-
remmin kuriin. Haaste on suuri, mutta se kannattaa ottaa.2 
Toinen olennaisen rajaus on luonteeltaan ajallinen. Tutkimusta ei suinkaan käynnistetä 
helmikuun alusta 1996, jolloin ensimmäinen harmaan talouden ja talousrikollisuuden tor-
juntaohjelma käynnistyi, vaan jo muutama vuosi sitä edeltävästä ajasta. Tällä tavalla halu-
taan osaltaan osoittaa, että harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta on ollut huo-
mattavasti pitkäaikaisempi projekti ja prosessi kuin mitä ao. asiakokonaisuutta koskevat 
ohjelmat ovat olleet. Toisaalta tietojenvaihtoa koskevien säännösten kehitystä on seurattu 
                                                 
2 Toisaalta samalla on tunnustettava, että rajanveto kansallisen ja kansainvälisen tietojenvaihdon välillä ei ole 
suuri. Kaiken lisäksi harmaan talouden torjunnassa viranomaistietojenvaihto voi tapahtua samanaikaisesti 
näillä molemmilla rintamilla.  
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vuoden 2017 syksyyn asti, ja viranomaistietojenvaihdon kehitystä seurataan aina nykypäi-
vään saakka.3 
Kolmas rajaus koskee tietojenvaihdon käsitettä. Tietojenvaihto on yleiskäsite, joka kattaa 
yhtä lailla viranomaisten välisen tietojenvaihdon kuin tietojenvaihdon viranomaisten ja 
muiden toiminnanharjoittajien, kuten erityisesti yritysten sekä kotitalouksien välillä. Ensin 
mainitun yhteydessä voidaan puhua viranomaistietojenvaihdosta erotuksena jälkimmäisel-
le, josta voidaan käyttää käsitettä muu tietojenvaihto. Tässä tutkimuksessa yksinomainen 
huomion kohde on nimenomaan viranomaistietojenvaihto. Asia voi vaikuttaa hyvin yksin-
kertaiselta, mutta lähemmässä tarkastelussa näin ei ole. Jo pelkästään viranomaiskäsitteen 
rajaus on osoittautunut ongelmalliseksi. Haasteita ovat aiheuttaneet myös ne oikeudelliset 
reunaehdot, joiden tulee täyttyä, jotta tietojenvaihto voidaan sallia. Eri hallinnonalojen vi-
ranomaisia on verraten paljon, ja käyttötarkoituksia, joihin tietoja voidaan tarvita, on myös 
verraten paljon. 
Neljänneksi, mitä tietoja tietojenvaihto voi koskea. Esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 
336/1994 vp painotettiin, että tietojenantovelvollisuuden piiriin voisivat sisältyä vain talou-
delliset tiedot. Ongelmalliseksi muodostuu luonnollisesti tällöin sen määrittäminen, milloin 
tieto on luonteeltaan taloudellista. Onko kysymyksessä oltava tiedot, jotka välittömästi ovat 
euromääräisesti ilmaistavissa? Vai onko kysymys tiedoista, joilla on taloudellisia vaikutuk-
sia?4 Miten vaihdettavien tietojen alaa on muutoin rajattu? Esimerkiksi tärkeäksi on noussut 
se, mitä verotuksella tarkoitetaan: verotuksen toimittamista, veronkantoa, perintää ja vero-
valvontaa. Mainittakoon, että voimassaolevan Verohallinnosta annetun lain 2.1 §:n mukaan 
Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, verovalvonta, verojen ja maksujen 
kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenvalvonta sen mukaan kuin erikseen sää-
detään.5 
Viides rajauksen kannalta keskeinen seikka on – kuten edellä jo mainittiin – viranomaiskä-
site. Tämä on aiheuttanut ongelmia esimerkiksi Harmaan talouden selvitysyksikön tehtävä-
kuvaa kehitettäessä. Lähtökohtana pidetään kuitenkin tutkimuksessa joustavaa näkökulmaa 
ao. käsitteeseen, mutta toisaalta sen ei haluta edes väittää olevan juridisesti ainoa oikea tapa 
tulkita viranomaiskäsitettä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa koskevassa 
lainsäädännössä. 
Siitä huolimatta, että tutkimuksessa keskitytään talousrikostorjuntaohjelmiin sisältyviin 
tietojenvaihtosäännöksiin ja ohjelmien voimassaoloaikana säädettyihin säännöksiin asiasta, 
viranomaisten välistä tietojenvaihtoa käsitellään myös ajalta ennen talousrikostorjuntaoh-
                                                 
3 Osin työssä kurkistetaan tulevaisuuteenkin tekemällä kehittämisehdotuksia viranomaistietojenvaihtoa kos-
kevien säännösten muuttamiseksi. 
4 Esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 149/1999 vp ilmenee hyvin rajanvedon vaikeus taloudellisten tieto-
jen ja henkilötietojen kesken. Salassapitoajasta ehdotettiin otettavaksi erillinen säännös, koska julkisuuslain 
salassapitoaikoja ja salassapitoajan laskemista koskevia säännöksiä ei voitu verotuksessa soveltaa massavero-
tuksen asiakirjojen luonteen huomioon ottaen. Tällöin mainittiin, että verotusasiakirjat sisältävät taloudellisen 
tiedon lisäksi paljon sellaista henkilötietoa, joka sinänsä on arkaluonteista. Julkisuuslaissa tällaisten yksityis-
elämän suojaamiseksi säädettyjen tietojen salassapitoajaksi oli ehdotettu 50 vuotta asianomaisen henkilön 
kuolemasta. Koska näitä tietoja oli erittäin hankala erottaa verotusasiakirjoihin sisältyvistä taloudellisista 
tiedoista, salassapitoajaksi ehdotettiin kaikilta osin 50 vuotta. 
5 HE 336/1994 vp. Ks. myös HE 288/2009 vp. Hallituksen esityksessä HE 336/1994 vp todettiin muun muas-
sa, että Verohallituksen tai lääninveroviraston tehtävässään haltuunsa saamilla tiedoilla tarkoitettaisiin kaikkia 
verotusta varten saatuja eri verolakien tarkoittamia tietoja. Verotuksella tarkoitetaan tässä kaikkia eri verohal-
linnon tehtäviä siis verotuksen toimittamista, veronkantoa, perintää ja verovalvontaa siten kuin verohallinto-
lain 2 §:ssä säädetään. Tietoja, joita voitaisiin säännöksen perusteella luovuttaa, olisivat esimerkiksi verovel-
vollisen itsensä antamat tiedot, hänen kirjanpidostaan tai muistiinpanoistaan havaitut tiedot samoin kuin sivul-
listen niin sanottuina tarkkailu- tai muina vastaavina tietoina antamat tiedot. Tiedot olisivat luonteeltaan ta-
loudelliseen toimintaan liittyviä verotus- ja yksilöintitietoja. 
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jelmia. Tämän jälkeen tarkastellaan viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevien sään-
nösten kehittymistä 1990-luvun alusta nykypäivään. Systematisointi on tapahtunut päämi-
nisterikausittain ja kukin hanke on pääsääntöisesti esitelty sen pääministerikauden osalta, 
jolloin lakihanke on tullut voimaan. Tutkimuksessa käsitellään lisäksi käsitteellisiä ja oi-
keudellisia rajanvetoja. Tällöin nostetaan esille mm. harmaan talouden ja talousrikoksen 
käsitteet, viranomaisten määrittely sekä tietojenvaihtoon liittyvät määrittelyongelmat. 

1.3 Miksi tietojenvaihto viranomaisten kesken on tarpeen 

Hallinnon tarkoitussidonnaisuusperiaatteen mukaan kukin viranomainen huolehtii sille la-
kisääteisesti säädetyistä tehtävistä. Näiden tehtävien suorittamiseksi toiselta viranomaiselta 
saatavat tiedot voivat olla monella tapaa hyödyllisiä tai jopa välttämättömiä. Niiden avulla 
voi paljastua viranomaisten valvontakenttään kohdistuvia laiminlyöntejä, joiden paljastumi-
seen viranomaisen omat valvontaresurssit eivät riittäisi, niistä voi olla ratkaisevaa hyötyä 
viranomaisen tehtäväkenttään kuuluvassa päätöksenteossa (esimerkiksi verotus-, tuki- ja 
lupapäätökset) ja niiden avulla voidaan kohdistaa viranomaisen valvontaresursseja tehok-
kaammin ja taloudellisemmin kuin pelkästään viranomaisen omien tietojen perusteella. 
Käytännössä esimerkiksi verotarkastuksen yhteydessä voi tulla vastaan se, että rakennus-
työmaalla on pimeässä työssä työntekijöitä, joille maksetaan samaan aikaan työttömyystur-
vaetuuksia. Työnantaja ei toimita eikä tilitä ennakonpidätyksiä eikä sosiaaliturvamaksuja. 
Työnantaja ei myöskään maksa lakisääteisiä eläke- ja tapaturmavakuutusmaksuja. Esi-
merkkinä toisen tyyppisestä väärinkäytöksestä voidaan mainita tilanne, jossa yritykseen 
kohdistuvan verotarkastuksen yhteydessä tai muutoin havaitaan, että yritys on antanut yri-
tystukihakemukseen vääriä tietoja yrityksestä. Vielä 1980-luvulla voimassa olleiden salas-
sapitosäännösten mukaan veroviranomaiset eivät voineet ilmoittaa asianomaiselle viran-
omaiselle tai muulle, jonka toimialaan asia kuuluu, mainituissa esimerkkitapauksissa työ-
voimaviranomaiselle, työeläkelaitokselle ja yritystuen maksajalle havaitsemistaan väärin-
käytöksistä. Valvontatehtävissä lähtökohtana oli, että kukin viranomainen valvoo vain sel-
laista toimintaa, jonka valvonta on säännöksillä määrätty sen tehtäväksi.6 
Valvonnan epätarkoituksenmukainen kohdentaminen voi johtaa harmaan talouden lisään-
tymiseen samalla kun vastuullisesti toimivien yritysten kustannukset ja hallinnollinen taak-
ka lisääntyvät. Suunnitelmallisella riskienarvioinnilla voidaan saada aikaan parempia tulok-
sia myös nykyisillä resursseilla.7 Keskeisessä asemassa on analysoida toimintatapoja, joi-
den avulla ongelmallisimmat yritykset pystytään tunnistamaan. Voimavarojen tehokkaan 
allokoinnin turvaamiseksi harmaan talouden torjuntatyössä olisi keskityttävä nimenomaan 
näihin yrityksiin ja kyettävä estämään uusien harmaan talouden yritysten synty. Erityisen 
tärkeänä on pidetty harmaan talouden piirissä toimivien merkittävien yritysryhmien ja nii-
den taustalla olevien tahojen ja henkilöiden tunnistamista.8 
Viranomaistietojenvaihdosta on useanlaisia muitakin hyötyjä. Eri viranomaisten hallussa on 
tietoja, joita yhdistämällä ja ristiin tarkistamalla olisi mahdollista puuttua osaan väärinkäy-
töksistä.9 Tällä puolestaan parannetaan harmaan talouden torjunnan kustannustehokkuutta 
yksinkertaisesti siksi, että viranomaisten ei tarvitse erikseen uhrata voimavaroja väärinkäy-
töksiin puuttumiseen, vaan ne voivat hyödyntää muiden viranomaisten hallussa olevaa in-
                                                 
6 Taloudellisen rikollisuuden selvittelytyöryhmän mietintö, Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 
6/1983. 
7 TEM raportteja 3/2012. 
8 TEM raportteja 3/2012. 
9 Näin jo HE 336/1994 vp.  
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formaatiota. Esimerkiksi jos ulosottomenettelyssä toimittaisiin ensisijaisesti velalliselta 
itseltään saatujen tietojen varassa, ajauduttaisiin vääjäämättä ongelmiin. Ulosottomies ei 
nimittäin pystyisi tarkistamaan kuin osan velallisen antamista tiedoista, jos sivullisten vel-
vollisuus antaa tietoja ulosottomiehelle olisi lainsäädännössä sattumanvaraisesti ja puutteel-
lisesti säännelty.10 Näin parannetaan myös harmaan talouden torjunnan vaikuttavuutta. Jos 
ja kun viranomaisilla on tiukka budjettirajoite, viranomaistietojenvaihdolla pystytään sa-
malla määrällä varoja saamaan kiinni esimerkiksi talousrikollisia aiempaa enemmän. 
Tietojenvaihdon vaikuttavuuden arviointi onkin tässä yhteydessä huomionarvoinen kysy-
mys. Esimerkkinä suuntaa antavasta vaikutusarviosta voidaan mainita ensimmäistä talous-
rikostorjuntaohjelmaa edeltävältä kaudelta hallituksen esitys HE 336/1994 vp: ”Oikeus tie-
tojen oma-aloitteiseen ilmoittamiseen toisille viranomaisille ja muille ehdotetussa verohal-
lintolain 5 a §:ssä tarkoitetuille tahoille tehostaisi viranomaisten välistä yhteistyötä erilais-
ten julkiseen talouteen kohdistuvien väärinkäytösten torjunnassa. Säännöksissä tarkoitetuil-
la viranomaisilla, elinkeinotukia myöntävillä yhteisöillä tai eläke- ja tapaturmavakuutuslai-
toksilla on vain rajalliset resurssit valvoa tehtäväalaansa kuuluvaa yritystoimintaa. Verohal-
linnolla on laajin yritysten toimintaa virkavastuulla valvova organisaatio käytettävissään ja 
säännökset toteutuessaan mahdollistaisivat sen, että nämä resurssit osaltaan tukisivat mui-
den viranomaisten tai yhteisöjen julkisiin tai puolijulkisiin tehtäviin liittyvää valvontaa. Jo 
pelkkä mahdollisuus siihen, että tietoja voidaan oma-aloitteisesti antaa, toimisi ennaltaeh-
käisevästi.” 
Harmaan talouden torjunnassa pyritään siihen, että tekojen taloudellinen hyöty olisi vähäi-
nen, kiinnijäämisriski korkea ja hallinnolliset tai rikosoikeudelliset seuraamukset teosta 
riittävän ankaria.11 Teot eivät luonnollisestikaan saisi olla taloudellisesti kannattavia. Toi-
saalta painopiste kiinnijäämisriskin korkeuden ja seuraamusten ankaruuden kesken on ri-
kostaloustieteessä paljon keskusteltu kysymys12. Kiinnijäämisriskin korkeuden on todettu 
olevan rikoksia – ja näin ollen todennäköisesti myös harmaata taloutta – enemmän vähen-
tävä keino, mutta toisaalta rangaistusten ankaruuden on useissa tutkimuksissa osoitettu ole-
van huomattavasti kustannustehokkaampi keino. Tosin kustannustehokkuuden kannalta 
ratkaisevassa asemassa on se, miten kiinnijäämisriskiä nostetaan. Tässä suhteessa on koko-
naan kaksi eri asiaa, lisätäänkö henkilötyövuosia viranomaistoiminnassa verrattuna siihen, 
mahdollistetaanko viranomaisten kesken sujuva tietojenvaihto. Kiinnijäämisriskin nostami-
nenkin voi osoittautua halvaksi keinoksi torjua harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. 
Harmaa talous on laaja ja monimuotoinen ilmiö ja sen torjuntaan osallistuu suuri joukko 
erilaisissa tehtävissä toimivia viranomaisia. Esimerkiksi talousrikostorjuntaohjelmien val-
misteluun on osallistunut useita ministeriöitä ja muita viranomaisia. Tässä voidaan mainita 
ensimmäinen talousrikostorjuntaohjelma, jonka valmisteluun osallistuivat edustajat sisäasi-
ainministeriöstä, oikeusministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, työministeriöstä sekä kaup-
pa- ja teollisuusministeriöstä, verohallituksesta, tullilaitoksesta ja oikeuskanslerinvirastosta. 
Tämä heijastelee jo osaltaan sitä, että harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta ei 
ole yhden ministeriön tai viranomaisen tehtävä ja että tarve viranomaisten väliseen tietojen-
vaihtoon on vääjäämättömyys. 
Myös seuraava lainaus harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntastrategiasta vuosille 
2016–2020 kuvastaa, kuinka monelle taholle viranomaistoiminta harmaan talouden torjun-
nassa on sirpaloitunut, ja kuinka tärkeäksi jo tämän vuoksi tietojenvaihto voi muodostua: 

                                                 
10 HE 145/1996 vp. 
11 Harmaan talouden selvitysyksikkö. Harmaa talous 2013. 
12 Tässä suhteessa klassikkoartikkelin muodostaa Becker (1968). 
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Harmaata taloutta ja talousrikollisuutta torjutaan useiden viranomaisten toimilla ja 
tekemällä yhteistyötä muiden maiden viranomaisten sekä elinkeinoelämän kanssa. 
Esimerkiksi poliisin ja Tullin talousrikostorjunta ja rikoshyödyn jäljittäminen, Ve-
rohallinnon ja Tullin verovalvonta, rikosprosessi ja ulosottotoimi, konkurssiasia-
miehen toiminta, aluehallintoviraston työsuojeluvalvonta ja tilaajavastuun valvonta, 
lupaviranomaisten lupavalvonta, alkoholilainsäädännön valvonta, työeläke‐ ja mui-
den sosiaalivakuutusmaksujen ja julkisten tukien valvonta ja monet muut toimet 
ovat kaikki osa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. 

Edellä mainittu luettelo kattaa vain osan harmaan talouden torjuntaan osallistuvista viran-
omaisista. Siihen voitaisiin lisätä esimerkiksi Finanssivalvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
sekä ympäristöviranomaiset. Viranomaisten toiminta ei luonnollisestikaan keskity pelkäs-
tään harmaan talouden torjuntaan vaan sisältää paljon muitakin tehtäviä. 
Vaikka viranomaisverkosto on kattava, kunkin viranomaisen resurssit mahdollistavat te-
hokkaan valvonnan kohdistumisen vain pieneen osaan valvottavien kentästä. Väärinkäytös-
ten ilmituloriski lisääntyy merkittävästi, jos valvontaan osallistuvat myös muut viranomai-
set antamalla tietoja havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Valvontaviranomaiset muodostavat 
myös merkittävän osan talousrikosten torjuntaketjusta, joka alkaa usein valvontaviranomai-
sen tekemästä rikosilmoituksesta ja jatkuu esitutkintaviranomaisten kautta tuomioistuimiin 
ja ulosottoon.13 

2 Viranomaisten väliset tietojenvaihtosäännökset ennen 
talousrikostorjuntaohjelmien käynnistymistä 

2.1 Pasasen työryhmän mietintö 

Varhaisimpana systemaattisena toimenpiteenä talousrikostorjunnan kehittämiseksi voidaan 
pitää oikeusministeriön elokuussa 1982 asettamaa Pasasen työryhmää, jonka tehtävänä oli 
selvittää taloudellisen rikollisuuden laajuutta ja ilmenemismuotoja sekä tutkia tämän rikol-
lisuuden lajin torjumiskeinoja. Harmaasta taloudesta ei tässä vaiheessa vielä puhuttu mi-
tään; tämä käsite nousi julkiseen keskusteluun vasta 1990-luvun alussa. Nimensä työryhmä 
sai puheenjohtajansa apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen mukaan. Työryhmän jäseninä 
olivat poliisin, oikeusministeriön, valtiovarainministeriön ja Verohallituksen edustajat ja se 
kuuli laajaa joukkoa eri aloja edustavia asiantuntijoita. Mietintönsä työryhmä luovutti 
17.6.1983.14 
Työryhmä teki laajan kartoituksen eri talousrikollisuuden aloihin liittyvästä lainsäädännöstä 
ja viranomaisten toimintamahdollisuuksista. Ehdotuksensa työryhmä jakoi kolmeen ryh-
mään: 

1. Ehdotukset lainsäädännön kehittämiseksi, joista tärkeimpinä pidettiin eräitä rikosoi-
keudellisia ehdotuksia. 

                                                 
13 Läheskään kaikki valvontaviranomaisten havaitsemat rikokset ja laiminlyönnit eivät siirry esitutkintaviran-
omaisille vaan viranomainen itse hoitaa ne hallinnollisilla sanktioilla. Pelkästään hallinnollisia sanktioita 
käyttävät alkoholitarkastajat, tilaajavastuutarkastajat sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Harkintavaltaa hallin-
nollisten sanktioiden ja rikosilmoituksen välillä on esimerkiksi Verohallinnolla. Erikoisasemassa on Tullihal-
linto, joka on sekä valvova että esitutkintaviranomainen. 
14 Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 6/1983. 
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2. Organisointikysymykset, joista keskeisin koski viranomaisten yhteistoiminnan te-
hostamiseksi tarvittavan yhteistoimintaryhmän perustamista. 

3. Muut ehdotukset, jotka koskivat mm. tutkimuksen, tilastoinnin ja seurannan tehos-
tamista, yritysten sisäistä valvontaa ja tilintarkastuksen kehittämistä sekä asenteisiin 
vaikuttamista. 

Työryhmän selvityksen kattavuutta ja laajuutta kuvastaa se, että se teki kaikkiaan 114 toi-
menpide-ehdotusta. Toisaalta tämä kuvastaa vain yhtä puolta Pasasen työryhmän mietinnön 
merkityksestä. On näet otettava toisaalta huomioon, että tähän työryhmämietintöön on vii-
tattu erittäin harvoin, vaikka siitä olisi voinut muodostua merkkipaalu taistelussa harmaata 
taloutta ja talousrikollisuutta vastaan. 

2.1.1 Viranomaisten yhteistoiminnan perusteet 

Pasasen työryhmän mietintö käsitteli muun ohessa viranomaisten yhteistyön ja tietojen-
vaihdon osalta vallitsevaa tilannetta. Lähtökohtana oli kunkin viranomaisen velvollisuus 
huolehtia sille määrätyistä tehtävistä, mitään yleistä säännöstä viranomaisten yhteistoimin-
nasta ei ollut. Virka-apua koskevien erityissäännösten nojalla viranomainen saattoi niiden 
perusteella olla joissakin tapauksissa olla velvollinen antamaan toiselle viranomaiselle vir-
ka-apua tämän toimialaan kuuluvan tehtävän täyttämiseksi. 
Työryhmän mukaan valvontatehtävissä lähtökohtana on, että kukin viranomainen valvoo 
vain sellaista toimintaa, jonka valvonta on säännöksillä määrätty sen tehtäväksi. Toisin sa-
noen tarkoitussidonnaisuuden periaate nousi esille: viranomaisilla on velvollisuus käyttää 
toimivaltaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on lain mukaan määritelty tai tarkoitettu 
käytettäväksi. Esimerkiksi veroviranomaiset kiinnittävät tarkastustoiminnassaan huomiota 
vain verotuksen oikeellisuuteen vaikuttaviin seikkoihin, mutta eivät pyri samalla tietoisesti 
etsimään muiden viranomaisten tehtäväalueille kuuluvia virheitä, kuten julkisen tuen vää-
rinkäyttämistä tai valuutan kotiuttamisvelvollisuuden laiminlyöntiä.15 
Poliisin tehtävä yleisviranomaisena rikollisuuden torjumisessa sen sijaan edellyttää toimen-
piteisiin ryhtymistä aina, kun se havaitsee rikoksen. Tästä syystä poliisiviranomaiset havai-
tessaan jonkun muun valvontaviranomaisen toimialaan kuuluvan rikoksen ottavat yhteyttä 
asianomaiseen viranomaiseen. Käytännössä erityisvalvontaviranomaiset saattavat ilmoittaa 
poliisille niistä oman toimialansa ulkopuolelle jäävistä rikoksista, joiden selvittäminen on 
tarpeen myös ao. viranomaisen oman tehtävän täyttämiseksi. Vaihtelevan käytännön mu-
kaisesti erityisvalvontaviranomaiset ovat ilmoittaneet poliisille mahdollisista muistakin 
oman alansa ulkopuolisista rikoksista, mikäli salassapitosäännökset eivät sitä estä. 
Pasasen työryhmän mietinnössä kiinnitettiin myös huomiota siihen, että ulkomaankauppaa 
koskevien säännösten ja eräiden säännöstelyrikosten valvonnassa tulliviranomaisilla oli 
vakiintunutta yhteistoimintaa elinkeinoviraston, lisenssiviraston ja Suomen Pankin kanssa. 
Elinkeinohallitukselle tulliviranomaiset toimittivat hintavalvonnassa tarvittavia tietoja tuon-
titavaroista, lisenssivirastolle lisenssiehtojen noudattamisessa tarvittavia tietoja ja Suomen 
pankille valuutan säännöstelyn valvonnassa tarvittavia tietoja.16 Tulliviranomaisten suorit-
tamalla valvonnalla ja tietojen keräämisellä katsottiin olleen kaikille mainituille viranomai-
sille tärkeä merkitys, koska niillä oli tuskin lainkaan omia kenttävalvontamahdollisuuksia. 
                                                 
15 Kuten myöhemmästä esityksestä havaitaan, rajanveto ei ole enää tänä päivänä niin jyrkkä kuin miltä se yllä 
esitetyn perusteella vaikuttaa. Tähän ovat vaikuttaneet lukuisat lainsäädäntöuudistukset, joita on toteutettu 
viranomaistietojenvaihdon kehittämiseksi. 
16 Kuten yllä mainittu luonnehdinta kuvastaa, aika on ajanut jo kyseisenlaisen viranomaisyhteistyön ohi ja 
kysymys on aidosti historiasta. 
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Näiden viranomaisten välillä oli myös sopimuksia eräiden epäilystä herättävien tietojen 
toimittamisesta toiselle viranomaiselle. 

2.1.2 Tietojenantamisvelvollisuus 

Pasasen työryhmän mukaan rikosten paljastuminen oli usein ollut sattumanvaraista. Esi-
merkiksi verorikosten selvittelyn yhteydessä oli paljastunut myös muita taloudellisia rikok-
sia. Viranomaisten välisellä tietojen vaihtamisella oli tästäkin syystä erityisen suuri merki-
tys taloudellisen rikollisuuden vastustamisessa. Tietojen antaminen voi perustua joko tieto-
jenantamisvelvollisuuteen tai tapahtua lain sallimissa rajoissa toisen viranomaisen pyynnös-
tä. 
Pasasen työryhmän mukaan viranomaisilla ei ollut yleistä velvollisuutta ilmoittaa epäile-
mistään rikoksista tai antaa rikoksista tietoja poliisille lukuun ottamatta RL 16 luvun 19 
§:ssä tarkoitettuja vakavia rikoksia. Eräissä tapauksissa viranomaisille oli annettu kuitenkin 
nimenomainen velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan rikollisista teoista: 

• Veroviranomaisten tuli ilmoittaa havaitsemistaan verorikoksista poliisille. Ilmoitta-
misvelvollisuutta oli rajoitettu myöntämällä oikeus jättää vähäiset verorikokset il-
moittamatta. 

• Tulliviranomaisten tuli ilmoittaa tullirikokset syyttäjälle tai antaa rangaistusvaati-
mus. Vähäisissä tullirikoksissa voitiin jättää ryhtymättä toimenpiteisiin. 

• Valtiontalouden tarkastusviraston oli ilmoitettava syyttäjälle sen valvonnassa havai-
tusta virheellisestä menettelystä, joka käsitti rikoksen. Ilmoitusta ei tarvinnut tehdä, 
jos rikos oli niin vähäinen, että säädettyjä muita toimenpiteitä oli pidettävä riittävi-
nä. 

• Työsuojeluviranomaisten oli ilmoitettava syyttäjälle tapauksista, joissa oli todennä-
köisiä perusteita epäillä, että työsuojelua koskevia säännöksiä tai määräyksiä oli ri-
kottu. 

Työryhmän mielestä yleensä viranomaisilla, jonka tehtäviin kuuluu jonkin toiminnan val-
vominen, lienee katsottava olevan velvollisuus ilmoittaa poliisille toimialueellaan havait-
semistaan rikoksista, jollei viranomaisille ole nimenomaan annettu oikeutta harkita ilmoi-
tuksen tekemistä. Sen sijaan viranomaiset eivät ole velvollisia ilmoittamaan havaitsemis-
taan toimialansa ulkopuolelle jäävistä rikoksista. Esimerkiksi veroviranomaiset eivät yleen-
sä tee rikosilmoitusta verorikosten tutkinnassa havaitsemistaan muista rikoksista, mutta 
selostavat niitä koskevia havaintoja verotarkastuskertomuksessa. Poliisin tehtävänä on ha-
vaita ilmoitetun asian yhteydessä mahdollisesti tehdyt muut kuin verorikokset. Pidättyvyys 
rikosilmoitusten tekemisessä johtunee sekä vastuukysymyksistä että muista sellaisista ky-
symyksistä. 

2.1.3 Oikeus tietojen saantiin ja salassapito 

Asiakirjain julkisuuslainsäädännössä ei ollut yleisesti ratkaistu, milloin viranomaisella oli 
oikeus saada toiselta viranomaiselta tietoja salassa pidettävästä asiakirjasta. Yleisten asia-
kirjain julkisuudesta annetun lain (AsiakJulkL) 23 §:n 1 momentin mukaan salassa pidettä-
vää asiakirjaa ei saanut näyttää muulle kuin viranomaisille, ”milloin niillä on viran tai julki-
sen toimen puolesta oikeus saada siitä tieto.” Sitä, milloin viranomaisilla oli tällainen oi-
keus, säännös ei tarkemmin määritellyt. 
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Toisaalta mitä joustavammin laki on muotoiltu, sitä keskeisempään asemaan oi-
keuskäytäntö muodostuu selvitettäessä oikeustilan konkreettista sisältöä. Tässä voi-
daan mainita esimerkiksi KHO 1969-II-4 (ään.), jossa liikevaihtoverotoimisto oli 
posti- ja lennätinhallitukselta pyytänyt lupaa saada eräiden postitoimipaikkojen pos-
tiosoitus-, postisiirto- ja postiennakkoluetteloista kerätä verotusta varten tarpeellisia 
tietoja. Koska postivirkamies postisäännön ja postisäästöpankista annetun asetuksen 
mukaan ei saanut sivullisille antaa tietoja postilähetyksestä tai sen sisällyksestä 
taikka postisäästöpankin asiakkaiden ja pankin välisistä liikeasioista ja pyydetyt tie-
dot siis koskivat asiaa, josta virkamies oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n 1 
momentin mukaan ei saanut todistaa, liikevaihtoverotoimistolla ei ollut liikevaihto-
verolain nojalla oikeutta saada pyytämiään tietoja käyttöönsä. 

Vallitsevassa oikeustilassa lähtökohtana oli, että viranomaisella oli oikeus saada tieto salas-
sa pidettävästä asiakirjasta vain, kun tällaisesta oikeudesta oli nimenomaan säädetty. Lisäk-
si käytännössä oli katsottu, että tieto oli erityissäännöksen puuttumisesta huolimatta yleensä 
annettava muutoksenhaku- tai valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisella tarkoitettiin 
kuitenkin tässä yhteydessä vain viranomaisia, jotka valvoivat sitä viranomaista, jonka hal-
lussa salassa pidettävä asiakirja oli. 
Nämä salassapitosäännökset rajoittivat myös poliisin oikeutta tietojen saantiin. Esitutkinta-
lain puuttuessa nimenomaista säännöstä poliisin tietojensaantioikeudesta muilta viranomai-
silta ei ollut. Käytännössä oli sovellettu silloisen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n 1 
momentin 1 kohdasta ilmenevää periaatetta asioista, joista virkamies ei saanut oikeudessa 
todistaa.17 

2.1.4 Pasasen työryhmän tietojenvaihtoa koskevat ehdotukset 

Työryhmä arvioi, että viranomaisten välistä tietojenvaihtoa voitaisiin parantaa laajentamalla 
viranomaisten tietojenantamisoikeutta. Lainsäädännöllisen esteen muodostivat lähinnä sa-
lassapitoa koskevat säännökset. Järjestelmää voitiin työryhmän mukaan luonnehtia siten, 
että viranomainen oli oikeutettu saamaan sivulliselta oman tehtävänsä hoitamiseksi tarpeel-
lisia tietoja tämän taloudellisesta asemasta tai liikesuhteista, mutta oli velvollinen pitämään 
nämä tiedot salassa toiselta viranomaiselta. Työryhmän käsityksen mukaan uudistusta puol-
tavat seikat olivat salassapitoa puoltavia merkittävämpiä. 
Työryhmän tärkeimmiksi luokittelemissa toimenpide-ehdotuksissa oli salassapitoa ja tieto-
jenvaihtoa koskevat ehdotukset tiivistetty seuraavasti: 

Tarkistetaan eri laeissa olevia viranomaisten salassapitovelvollisuutta koskevia 
säännöksiä siten, että viranomainen voi toisen viranomaisen pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan ilmoittaa havaitsemastaan tai epäilemästään toisen viranomaisen toi-
mialaan kuuluvasta rikoksesta tälle viranomaiselle tiedoksi siinäkin tapauksessa, et-
tä se edellyttäisi muutoin salassa pidettävien, taloudellista laatua olevien tietojen 
ilmoittamista. 

Pasasen työryhmän ehdotuksessa on yhdessä virkkeessä ratkaistu lähes kaikki ne viran-
omaisten väliseen tietojenvaihtoon liittyvät kysymykset, joita on yksittäisillä säännösmuu-
toksilla yritetty hoitaa seuraavan yli kolmenkymmenen vuoden aikana. 
Pasasen työryhmän mietintöön sisältyneet ehdotukset eivät johtaneet välittömiin konkreetti-
siin toimenpiteisiin. Talousrikosten torjunta oli 1980-luvun loppupuolella Suomessa paljolti 

                                                 
17 Näin esimerkiksi KHO:1969-II-4 (ään.). Yllä mainitun säännöksen mukaan virkamies tahi julkista tehtävää 
tai asiaa hoitamaan valittu tai määrätty ei saanut todistaa siitä, mikä hänen tässä toimessa oli salassa pidettävä. 
Nyttemmin tätä lainkohtaa on muutettu. 
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hiipunut mm. presidentti Koiviston marraskuussa 1983 pitämän, yli-innokasta rötösherra-
jahtia arvostelleen jäähypuheen jälkeen. 

2.2 Verotustietojen saantioikeutta koskevat sirpaleiset säännökset 

Viranomaisten tietojenvaihtoa koskeva sääntely oli jo ennen harmaan talouden torjuntaoh-
jelmia sirpaleinen (mitä se on toisaalta edelleen). Tässä voidaan mainita se, että eräillä vi-
ranomaisilla ja laitoksilla oli muihin kuin verolakeihin sisältyviin säännöksiin perustuva 
oikeus saada verovelvollista koskevia tietoja, jotka selvisivät verotusasiakirjoista. Tällainen 
oikeus oli esimerkiksi 

• Tilastokeskuksella tilastolain (62/1994) 11 §:n nojalla,  
• Kansaneläkelaitoksella kansaneläkelain (347/1956) 83 ja 69 §:n nojalla, 
• sosiaalihuollon viranomaisilla sosiaalihuoltolain (710/1982) 56 §:n nojalla 
• eläkelaitoksilla työntekijäin eläkelain (395/1961) 17 §:n, maatalousyrittäjien eläke-

lain (467/1969) 19 §:n ja yrittäjien eläkelain (468/1969) 17 §:n nojalla. 

Vuonna 1980 säädetyllä lailla verotuslain muuttamisesta (361/1980) oli takavarikosta ja 
etsinnästä rikosasioissa annetun lain (260/1959) 12 §:ssä säädetyin edellytyksin verotus-
asiakirjat tai niistä ilmenevät tiedot annettava vangitsemiseen oikeutetun viranomaisen käy-
tettäväksi muunkin rikoksen kuin verorikoksen selvittämistä varten. 
Tietoja pyytävä taho oli velvollinen esittämään pyyntönsä perusteen, eli säännöksen, minkä 
nojalla verotustietoja pyydettiin.18 Tilanne oli pitkään myös se, että verotustietojen julki-
suutta, salassapitoa ja tietojen käyttöä ja antamista koskevat säännökset sisältyivät eri vero-
lakeihin. Toisaalta osassa verolaeista ei ollut asiasta lainkaan säännöksiä, jolloin sovellettiin 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annettua lakia ja sen nojalla annettua asetusta. Säännösten 
hajanaisuudesta aiheutui vääjäämättä soveltamisongelmia. 

3 Pääministeri Ahon kausi 1991–1995 

3.1 Yleistä 

Pääministeri Ahon hallituksen (26.4.1991–13.4.1995) ohjelmassa ei harmaan talouden ja 
talousrikosten torjuntaa mainittu. Ahon hallitus joutui kuitenkin ottamaan kantaa taloudelli-
sen laman ja pankkikriisin yhteydessä esiin nousseen harmaan talouden ilmiöihin ja käyn-
nistämään ensimmäiset toimenpiteet niiden torjumiseksi.19 Yksittäisiä talousrikostorjuntaan 
liittyviä lainmuutoksia toteutettiinkin jo 1990-luvun alkupuolella. Viranomaisten välisen 
yhteistyön kannalta näistä merkittävin oli vuoden 1993 joulukuussa voimaan tullut verohal-
lintolain 5 §:n muutos, jolla verohallitukselle ja lääninverovirastolle säädettiin oikeus il-
moittaa tietoonsa tulleet todennäköiset kirjanpitorikokset syyttäjälle. 

                                                 
18 Ks. myös HE 149/1999 vp. 
19 Yhteiskunnan kiinnostuksen heräämisestä talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan ks. esimer-
kiksi Anne Alvesalo & Steve Tombs: The Emergence of a ”War” on Economic Crime: The Case of Finland. 
Business and Politics 3(3), 239–267 November 2001. 
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Harmaan talouden ilmiöitä ja laajuutta selvitettiin useissa tutkimuksissa. Työministeriö 
asetti 17. elokuuta 1993 työryhmän selvittämään työttömyysturvan vuotoja ja väärinkäytök-
siä. Työryhmä sai työnsä valmiiksi 30. syyskuuta 1994 ja se esitti keskeisimpänä ehdotuk-
senaan viranomaisten välisten tietojen vaihdon joustavoittamista salassapitosäännöksiä tar-
kistamalla.20 Valtiovarainministeriö asetti 29. maaliskuuta 1994 eri hallinnonhaarojen ja 
rakennusalan järjestöjen edustajista koostuvan työryhmän selvittämään harmaan talouden 
ongelmia. Selvityksissä todettiin, että eri viranomaisten hallussa oli tietoja, joita yhdistä-
mällä ja ristiin tarkistamalla olisi mahdollista puuttua osaan väärinkäytöksistä. Esteenä vi-
ranomaisten väliselle joustavalle tietojenvaihdolle olivat kuitenkin viranomaisia koskevat 
salassapitosäännökset. Myös sivullisten tiedonantovelvollisuuden laajentaminen olisi edes-
auttanut väärinkäytösten paljastamista ainakin verotuksen yhteydessä. 
Harmaan talouden valvontaa koskevissa selvityksissä, kuten Harmaan talouden selvitystyö-
ryhmän väliraportissa ja työministeriön asettamassa työttömyysturvan vuotoja ja väärinkäy-
töksiä selvittäneen työryhmän muistiossa oli tullut esille se, että voimassa olevat salassapi-
tosäännökset rajoittivat merkittävästi veroviranomaisten mahdollisuuksia antaa toiselle vi-
ranomaiselle oma-aloitteisesti tietoja havaitsemistaan muiden viranomaisten toimialaan 
liittyvistä väärinkäytöksistä. Tämä koski erityisesti tilanteita, joissa verovalvonnan yhtey-
dessä havaitaan, että yhteiskunnan maksamia erilaisia tukia (erilaisia elinkeinotoimintaan 
annettuja tukia tai sosiaaliturvaetuuksia, kuten työttömyysturvaetuuksia) on käytetty hyväk-
si väärin perustein. 
Talouspoliittinen ministerivaliokunta kiirehti 29. huhtikuuta 1994 kannanotossaan tietosuo-
jalainsäädännön uudistamista niin, ettei se olisi nykyisessä laajuudessaan esteenä rikolli-
suuden torjunnalle eikä vaikeuttaisi sosiaaliturvaetuuksien väärinkäytösten ehkäisyä. Halli-
tus edellytti iltakoulussaan 12. lokakuuta 1994, että työttömyysturvan ja yritystukien vää-
rinkäytösten estämiseen tähtäävät säännösmuutosesitykset tulee valmistella pikaisesti. 
Myös hallinnon kehittämisen ministerivaliokunta edellytti 24. lokakuuta 1994, että viran-
omaisten välisessä tietojenvaihdossa oli lisättävä joustavuutta ja tässä tarkoituksessa tieto-
suojasäännöksiä on arvioitava uudelleen. 
Salassapitosäännösten tarkistamiseen kiinnitti huomiota myös eduskunnan valtiovarainva-
liokunta antaessaan mietintönsä valtiontilintarkastajain kertomuksesta vuodelta 1992 (K 
14/1993 vp). Valiokunta yhtyi valtiontilintarkastajain kertomuksessaan esittämään vaati-
mukseen siitä, että viranomaiset tulee velvoittaa yhteistyöhön talousrikosten torjunnassa ja 
selvittämisessä, samalla kun huolehditaan siitä, että talousrikosten tutkintaan on riittävät 
resurssit. Erityisen tärkeitä rakenteellisia toimenpiteitä talousrikollisuuden torjumiseksi 
olisivat saadun selvityksen perusteella verohallinnon operatiivisen rikostorjuntayksikön 
perustaminen, salassapitosäännösten tarkistaminen ja talousrikollisuuteen kohdistuvan tut-
kimusohjelman edelleen kehittäminen.21 
Ahon hallitus antoi voimakkaan alkusysäyksen harmaan talouden ja talousrikosten torjun-
nalle sekä käynnistämiensä selvitysten avulla että viemällä eduskunnan hyväksyttäviksi 
harmaan talouden selvitystyöryhmän väliraportin ehdotukset verohallinnon tietojensaanti-
oikeuden laajentamisesta ja verohallinnon mahdollisuudesta antaa spontaaneja valvontatie-
toja muille viranomaisille. Ahon hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi 
myös 14.2.1995 toimintaohjelman talousrikollisuuden vähentämiseksi, mitä voidaan pitää 
eräänlaisena ”varsinaisten” talousrikostorjuntaohjelmien esiasteena. 

                                                 
20 Työhallinnon julkaisu 69/1994. 
21 VaVM 19/1994 vp. 
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3.2 Verohallinto saa oikeuden ilmoittaa kirjanpitorikoksista 
poliisille 

Vielä 1990-luvun alussa kirjanpitorikoksissa ainoana asianomistajana oli kauppa- ja teolli-
suusministeriö. Verohallinnossa kiertävän muistitiedon22 mukaan se olisi joskus tehnyt yh-
den tutkintapyynnön kirjanpitorikoksesta poliisille. Verovalvonnan kannalta tilanne muo-
dosti selkeän ongelman. Jos yritykseltä ei löytynyt kirjanpitoa, verohallinto saattoi kyllä 
pyytää poliisilta virka-apua sen löytämiseksi, mutta tämä jäi useimmiten tuloksettomaksi. 
Yleisiä olivat ilmoitukset yrityksen auton varastamisesta, ja auton löytyessä sen takapenkil-
lä tai tavarasäilössä ollut kirjanpito oli säännönmukaisesti kadonnut. Verohallinto saattoi 
arvioverottaa yritystä, mutta verot jäivät säännönmukaisesti saamatta. 
Vuonna 1992 Verohallituksen verotarkastusyksikkö teki esityksen verohallintolain muut-
tamisesta siten, että verohallinto saisi oikeuden ilmoittaa havaitsemistaan kirjanpitorikok-
sista poliisille. Esitys meni yllättäen läpi ilman vastaväitteitä ja säännösmuutos otettiin mu-
kaan 14.4.1993 annettuun hallituksen esitykseen verohallintolain muuttamisesta HE 
25/1993 vp. Hallituksen esityksen perusteluissa asiasta todettiin seuraavaa: 

Verovelvollisen kirjanpidon luotettavuus tutkitaan verovalvonnan yhteydessä vero-
tuksen tarpeita varten. Veroviranomaisella ei kuitenkaan voimassa olevan lainsää-
dännön mukaan ole oikeutta ilmoittaa syyttäjälle muista tietoonsa tulleista rikoksis-
ta kuin vero- ja konkurssirikoksista. Asiaa koskevat säännökset sisältyvät verohal-
lintolain 5 §:ään ja veronkantolain 27a §:n 2 momenttiin (682/1985). Vuoden 1991 
alusta voimaan tulleen rikoslainuudistuksen yhteydessä veroviranomaisille annettiin 
oikeus ilmoittaa muun muassa kirjanpitoon kohdistunut laiminlyönti eräissä tapauk-
sissa syyttäjälle syytteeseen panoa varten. Säännökset ovat varsin suppeita ja kos-
kevat lähinnä eräitä ennakkoperintälaissa (418/1959), työnantajan sosiaaliturvamak-
susta annetussa laissa (366/1963) ja liikevaihtoverolaissa (559/1991) säädettyjä ti-
lanteita. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi kirjanpitolain (653/1973) 36 §:n tarkoittamana 
ainoana valvontaviranomaisena ilmoittaa todennäköiset kirjanpitorikokset virallisel-
le syyttäjälle. Puheena olevalla ministeriöllä ei käytännössä ole erityistä organisaa-
tiota valvontaa varten, joten sen mahdollisuudet oma-aloitteisesti valvoa kirjanpito-
lain noudattamista ovat vähäiset. 

Vakavaankin rikokseen viittaavien aiheellisten epäilyjen selvittäminen saattaa edel-
lä esitetyistä syistä jäädä sen varaan, onnistuuko asianomainen valvontaviranomai-
nen tai poliisi ne havaitsemaan. Tilannetta ei voi pitää tyydyttävänä. Muun muassa 
apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt asiaan huomiota 10.heinäkuuta 1990 päivätyn 
päätöksensä (Dnro 716/1/89) yhteydessä. 

Edellä esitetyistä syistä verohallintolain 5 §:ää ehdotetaan täydennettäväksi siten, 
että verohallituksella ja lääninverovirastolla on oikeus ilmoittaa tietoonsa tulleet to-
dennäköiset kirjanpitorikokset syyttäjälle ja käyttää asiassa puhevaltaa. Säännös 
kattaisi rikoslaissa ja kirjanpitolaissa rangaistavaksi säädetyt kirjanpitorikokset  
ja -rikkomukset, eikä ole tarkoituksenmukaista, että aivan vähäiset laiminlyönnit 
ilmoitettaisiin syytteeseen pantaviksi. 

Säännösmuutos23 tuli esitetyssä muodossaan voimaan 1. joulukuuta 1993. Uudistuksen seu-
rauksena poliisi saatiin mukaan tutkimaan tapauksia, joissa ilmeistä verorikosta oli peitelty 
hävittämällä kirjanpito. Muutoksen seuraukset näkyivät selkeästi verohallinnon tekemiä 
rikosilmoituksia kuvaavissa tilastoissa. 

                                                 
22 Markku Hirvosen hallussa. 
23 925/1993. 
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Kuvio 1. Verohallinnon tekemien rikosilmoitusten kehitys vuosina 1993–199724 

 

3.3 Harmaan talouden selvitystyöryhmä 

1990-luvun alkupuolen taloudellinen lama nosti esiin siihen saakka piilossa olleet harmaan 
talouden ongelmat, jotka näkyivät mm. kiristyneenä kilpailuna erityisesti rakennusalan ura-
koista. Vuoden 1994 alussa Rakennusteollisuuden Keskusliiton ja Rakennusliiton edustajat 
kääntyivät suoraan pääministeri Esko Ahon puoleen vaatien hallitukselta toimenpiteitä ra-
kennustyömailla rehottavan harmaan talouden torjumiseksi ja rehellisten, veroja maksavien 
ja työehtosopimuksia noudattavien yritysten kilpailuaseman turvaamiseksi. Hallitus antoi 
tarvittavien toimenpiteiden selvittämisen valtiovarainministeriön tehtäväksi. Tällaisia yh-
teydenottoja oli yksittäisiltä tahoilta tullut jo aikaisemminkin. 
Valtiovarainministeriö asetti 22.3.1994 eri hallinnonhaarojen ja rakennusalan järjestöjen 
edustajista koostuvan työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin 

1. arvioida ns. harmaiden markkinoiden laajuutta sekä selvittää keinot, joilla harmaita 
markkinoita voidaan tehokkaammin estää, 

2. selvittää toimet, joilla väärinkäytösten paljastuminen varmistetaan lisäämällä ja te-
hostamalla tiedonvälitystä yhtäältä viranomaisten välillä ja toisaalta yksityissektorin 
ja viranomaisten välillä, 

3. arvioida, onko tarpeen aikaisempaa laajemmin ja tehokkaammin sanktioida veroihin 
ja maksuihin, avustuksiin ja muihin yhteiskunnan tukiin sekä erilaisiin korvauksiin 
liittyvät laiminlyönnit ja väärinkäytökset, ja 

4. selvittää, missä määrin avustuksia ja muita yhteiskunnan tukitoimia on harmailla 
markkinoilla ja esittää keinot epäkohtien poistamiseksi. 

Työryhmän tuli erityisesti kiinnittää huomiota rakennusalalla esiintyviin väärinkäytöksiin. 
Työryhmän tuli samalla tarpeellisin osin edesauttaa eri viranomaisten ja muiden tahojen 
omaa, parhaillaan käynnissä olevaa harmaiden markkinoitten estämiseksi tehtävää työtä. 

                                                 
24 Kuvio Markku Hirvosen arkistosta. 
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Työryhmän tuli antaa selvityksensä 31.12.1994 mennessä ja väliraportti 30.9.1994 mennes-
sä. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin johtaja Markku Hirvonen verohallituksesta. 
Jäsenistö koostui kuuden eri ministeriön tai viranomaisen sekä rakennusalan järjestöjen 
edustajista. 

3.3.1 Työryhmän väliraportin ehdotukset 

Vallitsevaa tilannetta arvioidessaan työryhmä totesi, että harmaan talouden olemassaoloon 
myötävaikuttaa merkittävästi toisaalta yritystoiminnan aloittamiseen ja lopettamiseen liitty-
vän valvonnan löysyys, toisaalta viranomaisvalvonnan pirstoutuneisuus ja monet yhteis-
toimintaa ja tietojen vaihtoa vaikeuttavat salassapitosäännökset. 
Verojen ja maksujen laiminlyönteihin liittyvää viranomaisvalvontaa harjoitti ensi sijassa 
verohallinto. Sosiaalivakuutusmaksuja valvoivat Kansaneläkelaitos ja työeläkelaitokset, 
joista harmaan talouden kannalta merkittävin asema oli LEL Työeläkekassalla. Myös työ-
suojeluviranomaiset joutuivat jossain määrin harmaaseen talouteen liittyvien ongelmien 
kanssa tekemisiin. Työministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö valvoivat lähinnä myön-
tämiensä avustusten käyttöä. Poliisin toimenpiteet tulivat kysymykseen yleensä vasta jon-
kin varsinaisen valvontaviranomaisen ilmoituksen seurauksena. 
Harmaan talouden valvonnan kannalta merkittävimmät viranomaisten tietojenvaihtoa estä-
vät salassapitosäännökset olivat vero-, eläke-, työttömyysturva- ja työsuojelulainsäädännös-
sä sekä eräissä sosiaalietuja koskevissa laeissa. Tietojenvaihtoa lääninverovirastojen ja työ-
eläkekassojen välillä ei ollut salassapitosäännösten estäessä viranomaisten välisen tietojen-
vaihdon. Työntekijäin eläkelain 18 §:ssä oli säädetty rangaistus sille, joka luvattomasti il-
maisi, mitä hän laissa säädettyjä tehtäviä täyttäessään oli saanut tietää jonkun henkilön ta-
loudellisesta asemasta tai terveydentilasta. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien eläkelain 1 
§:n mukaan sama säännös koski myös LEL Työeläkekassan toimintaa. Lähtökohtaisesti 
kaikki työntekijää, työnantajaa ja eläkelaitosta koskevat tiedot olivat salassa pidettäviä. 
Tietoja voitiin luovuttaa vain, jos asianomainen oli antanut siihen valtuutuksen tai jos laissa 
oli säädetty tietojenantovelvollisuudesta. 
LEL Työeläkekassan salassapitovelvollisuudesta johtui, että vaikka avustuspetos oli rikos-
laissa sanktioitu, ei LEL Työeläkekassa voinut ilmoittaa korjausrakentamisesta saamiaan 
vääriksi todettuja vakuutuksia valtion asuntorahastolle, joka oli asianomistaja tässä asiassa. 
Vaikka avustuspetos oli virallisen syytteen alainen rikos, ei syyttäjä käytännössä voinut 
saada siitä tietoa muuta kuin asianomistajalta. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiöille myönnet-
tyjen korjausavustusten osalta viranomaisten välinen keskinäinen koordinointi oli ollut 
puutteellista eikä järjestelmän toimivuudesta ollut kenelläkään ollut kokonaisvastuuta, joka 
olisi ulottunut riittävän syvälle käytännön toimintaan.25 
Työryhmä esitti 30.9.1994 valmistuneessa väliraportissaan mm. seuraavia toimenpiteitä:26 
Harmaan talouden valvontaa koskevissa selvityksissä oli tullut erityisen voimakkaasti esille 
se, että veroviranomaisten mahdollisuudet antaa oma-aloitteisesti tietoja toisille viranomai-
sille havaitsemistaan muiden alojen väärinkäytöksistä olivat hyvin rajoitetut. Kokonaisval-
                                                 
25 Nykyisessä muodossaan avustuspetoksesta säädetään RL 29 luvun 5 §:ssä seuraavasti: ”Joka 1) antaa avus-
tuksesta päättävälle väärän tiedon seikasta, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, 
määrään tai ehtoihin, tai salaa sellaisen seikan tai 2) jättää ilmoittamatta sellaisesta avustuksen saantiin, mää-
rään tai ehtoihin olennaisesti vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta, josta myöntämispäätöksen yhteydessä 
tai muuten on erityisesti velvoitettu ilmoittamaan, ja siten hankkii tai yrittää hankkia itselleen tai toiselle ta-
loudellista hyötyä, on tuomittava avustuspetoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.” KS. 
myös KKO 2012:53. 
26 Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1994:21. 
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vonnan kannalta tämä oli ongelma erityisesti siinä mielessä, että verohallinnolla oli laajin 
yritysten toimintaa ja kirjanpitoa käytännössä tutkiva organisaatio. Edellä esitetyn johdosta 
esitettiin verohallintolain 5 §:ään lisättäväksi uusi 4 momentti: ”Verotusta koskevissa sään-
nöksissä olevien salassapitomääräysten estämättä verohallinnon käytettävissä olevia tietoja 
voidaan antaa toiselle viranomaiselle tämän viranomaisen laissa säädetyn valvontavelvolli-
suuden täyttämiseksi.” 
Vastaava säännös tulisi työryhmän mukaan saada myös muiden viranomaisten toimintaa 
koskeviin lakeihin näiden tietojen antamismahdollisuuden laajentamiseksi. Tässä mielessä 
merkittäviä lakeja olivat ainakin työntekijäin eläkelaki (18 § 2 momentti), laki työsuojelun 
valvonnasta (5 §), työttömyysturvalaki (36 §), kansaneläkelaki (75 §), sairausvakuutuslaki 
(67 §), sosiaalihuoltolaki (57 §) ja asumistukilaki.27 
Viranomaisilta ja julkisilta laitoksilta voitiin saada verotusta varten ainoastaan julkisia tie-
toja. Verotuslain 49 §:n säännös, joka koski viranomaisen ja julkisen laitoksen tiedonanto-
velvollisuutta verotuksessa, tulisi muuttaa sisällöllisesti samaan muotoon kuin työryhmän 
ehdottamat sivullisen tiedonantovelvollisuutta koskevat 47 ja 48 §:t. Viranomaisen ja julki-
sen laitoksen tulisi luovuttaa verotusta varten tietyt tiedot mahdollisista salassapitosäännök-
sistä huolimatta. Tiedot rajattaisiin verotuslain 47 §:ää vastaavalla tavalla tietoihin, jotka 
koskivat verotusta tai taloudellista asemaa. Näin tiedonantovelvollisuuden ulkopuolelle 
jäisivät esimerkiksi henkilörekisterilain (471/1987) tarkoittamat arkaluonteiset tiedot28. 
Ehdotuksen mukaan: 

Viranomaisen ja julkisen laitoksen tulee 40 §:ssä tarkoitetun viranomaisen pyynnös-
tä antaa verotusta varten tarvittavia tietoja taikka sallia sellaisen viranomaisen tai 
hänen valtuuttamansa ottaa niistä selko, mikäli ne eivät koske asiaa, josta lain mu-
kaan ei saanut todistaa. Verotukseen vaikuttavia, taloudellista asemaa koskevia tie-
toja ei kuitenkaan saa kieltäytyä antamasta. 

Työryhmän mielestä viranomaisvalmiuksien kehittyminen oli ratkaiseva tekijä harmaiden 
markkinoiden torjumisessa. Uusissa toimenpiteissä tulisi priorisoida viranomaistehtäviä ja 
kohdentaa riittävät resurssit sekä osoittaa selkeästi järjestelmien toimivuudesta kokonais-
vastuun kantava taho tai kehittää viranomaisten yhteistoimintaa siten, että kokonaiskoordi-
nointi voitiin saavuttaa. Oleellista oli varmistaa toiminnan tavoitteiden mukainen hoitami-
nen käytännön kenttätyössä yli hallintorajojen sekä palautteeseen perustuva nopea ja jatku-
va kehitystyö arkirutiineissa. Lisäksi viranomaisten välistä tiedonkulkua tuli kehittää, tie-
don kulkua ja yhteistoimintaa haittaavia esteitä kuten tarpeettomia salassapitosäännöksiä 
poistaa sekä hyödyntää olemassa olevien esimerkiksi ATK-järjestelmien mahdollisuudet 
harmaiden markkinoiden torjumisessa. Tietoliikenteen primääritavoitteena oli edistää vi-
ranomaisten mahdollisuuksia löytää oikeat tarkastuskohteet, jolloin velvoitteensa hoitaneet 
yritykset eivät joutuisi tarpeettomien tarkastustoimien kohteeksi. 
Työryhmä teki välimuistiossaan kuusi ehdotusta, jotka se katsoi mahdolliseksi toteuttaa 
nopeasti ja jotka sen käsityksen mukaan selvästi auttoivat harmaan talouden torjunnassa. 
Eräät ehdotuksista edellyttivät lainsäädäntömuutoksia, toiset hallinnollisia tai sopimuksen-
varaisia toimenpiteitä. 
Harmaan talouden selvitystyöryhmän välimuistion valmistumisen (30.9.1994) jälkeen 
käynnistettiin lainsäädäntövalmistelu ja jo 16.12.1994 annettiin hallituksen esitys laeiksi 
verotuslain, ennakkoperintälain, arvonlisäverolain ja verohallintolain sivullisen tiedonanto-
velvollisuutta ja viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevien säännösten muuttamisesta. 
Hallituksen esitys HE 336/1994 vp sisälsi useimmat työryhmän ehdotuksista lähes esitetys-
                                                 
27 Asumistukilain 25 §:ssä viitattiin salassapitovelvollisuuden osalta tosin sosiaalihuoltolain 57 §:ään. 
28 Henkilötietolaki tuli voimaan 1.6.1999 ja sillä kumottiin yllä viitattu henkilörekisterilaki. 
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sä muodossaan. Esityksen mukaan se oli valmisteltu valtiovarainministeriössä harmaan 
talouden selvitystyöryhmän väliraportin pohjalta. Valmistelun kuluessa oli oltu yhteydessä 
sisäasianministeriöön, oikeusministeriöön, Suomen Pankkiyhdistykseen, tietosuojavaltuu-
tettuun, Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliittoon, Keskuskauppakamariin, Kaupan 
Keskusliittoon, Suomen Yrittäjäin Keskusliittoon, Eläketurvakeskukseen ja Tapaturmava-
kuutuslaitosten liittoon. Näiden yhteydenottojen seurauksena luottolaitokset jätettiin vero-
hallinnon vertailutietotarkastusten potentiaalisten kohteiden ulkopuolelle pankkien vedottua 
siihen, että vertailutietotarkastukset loukkaisivat pankkisalaisuutta. 

3.4 Verohallinto sai oikeuden spontaanien valvontatietojen 
antamiseen 

Verohallinnolla oli verohallintolain (188/1991) 5 §:n mukaan oikeus ilmoittaa syytteeseen 
panoa varten verovalvonnan yhteydessä havaitut verorikokset ja kirjanpitorikokset. Veron-
kantolain (611/1978) 27 a §:n nojalla myös velallisen rikoksista voitiin ilmoittaa syyttee-
seen panoa varten. Muiden havaittujen mahdollisten väärinkäytösten ilmoittaminen esimer-
kiksi toiselle viranomaiselle ei eri verolakeihin sisältyvien salassapitovelvollisuutta koske-
vien säännösten vuoksi ollut mahdollista. Tietojenanto-oikeus oli siis rajattu muutamiin 
rikoksiin, ei muihin väärinkäytöksiin, olivatpa ne kuinka räikeitä ja taloudellisesti merkittä-
viä tahansa. 
Harmaan talouden selvitystyöryhmä ehdotti verohallintolakiin lisättäväksi säännöksen, jon-
ka mukaan muiden salassapitomääräysten estämättä verohallinnon käytettävissä olevia tie-
toja voitiin antaa toiselle viranomaiselle laissa säädetyn valvontavelvollisuuden täyttä-
miseksi. Vastaava säännös ehdotettiin sisällytettäväksi myös muiden viranomaisten toimin-
taa koskeviin lakeihin. Eduskunnan 17.2.1995 hyväksymässä laissa verohallintolain muut-
tamisesta (351/1995) verohallinnon oikeutta luovuttaa tehtävässään haltuunsa saamia tietoja 
oli täsmennetty ja luovutustilanteet luokiteltu kolmeen ryhmään: 
5 a § Oikeus tietojen oma-aloitteiseen luovuttamiseen 

Verohallituksella ja lääninverovirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä 
luovuttaa tehtävässään haltuunsa saamia tietoja: 

1) rikoslain 29 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitetulle valtion tai kunnan viranomai-
selle, muulle julkisyhteisölle taikka muulle yhteisölle tai säätiölle, jos on syytä 
epäillä, että on tehty rikoslain 29 luvun 5–8 §:ssä tarkoitettu rikos, jonka selvittä-
miseksi tietojen luovuttaminen saattaa olla tarpeen; 

2) valtion tai kunnan viranomaiselle tämän laissa tai asetuksessa säädettyyn tehtä-
vään liittyvän valvontavelvollisuuden täyttämiseksi, jos on syytä epäillä, että on 
tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta 
vankeutta ja jonka selvittämiseksi tietojen luovuttaminen saattaa olla tarpeen; sekä 

3) lakisääteisen eläke- tai tapaturmaturvan toimeenpanosta huolehtivalle viranomai-
selle, eläke- tai tapaturmavakuutuslaitokselle tai vastaavalle yhteisölle tai säätiölle 
tämän laissa tai asetuksessa säädettyyn tehtävään liittyvän valvontavelvollisuuden 
täyttämiseksi, jos on syytä epäillä, että laissa tai asetuksessa maksuvelvolliseksi 
säädetty työnantaja tai muu maksuvelvollinen ei ole täyttänyt lakiin tai asetukseen 
perustuvaa maksuvelvollisuuttaan. 

Hallituksen esityksen HE 336/1994 vp mukaan uusi verohallintolain 5 a § ei laajentanut 
verohallinnon tehtäviä. Verohallinto toimi edelleenkin vain sillä alueella, joka verohallinto-
lain 2 §:ssä oli sille säädetty. Säädös tarjosi oikeuden oma-aloitteisesti antaa tietoja toiselle 
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viranomaiselle tai muulle taholle. Sitä vastoin veroviranomaisella ei ollut velvollisuutta 
tietojen luovuttamiseen. Pykälässä mainittu luettelo oli tyhjentävä. 
Hallituksen esityksessä tuotiin esille muun muassa kysymys tietojenanto-oikeudesta elin-
keinotukien väärinkäytöstilanteissa. Tietoja voitaisiin 5 a §:n 1 kohdan mukaan luovuttaa 
tilanteissa, jolloin on syytä epäillä, että tiedot koskevat rikoslain 29 luvun 5–8 §:ssä tarkoi-
tettuja rikoksia eli avustuspetosta, törkeää avustuspetosta, avustuksen väärinkäyttöä tai 
avustusrikkomusta. Mainitut julkista taloutta vastaan suunnatut teot säädettiin erikseen ran-
gaistaviksi rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 1990. Ne sisäl-
tyvät samaan rikoslain lukuun, jossa myös verorikokset on säädetty rangaistaviksi. Avus-
tuksella tarkoitetaan rikoslain 29 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan muuhun kuin henkilö-
kohtaiseen kulutukseen valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka muun yhteisön tai 
säätiön varoista myönnettyjä avustuksia. Mainitun rikoslain kohdan tarkoittamia avustuksia 
ovat siten nimenomaan erilaiset elinkeinotuet. 
Kun veroviranomaiset verotusta toimitettaessa, esimerkiksi verotarkastuksen yhteydessä, 
havaitsevat, että yrityksen kirjanpitoon tai muuhun verotusta varten annettuun aineistoon 
sisältyy tietoja, jotka antavat perustellun syyn epäillä mainitussa lainkohdassa tarkoitetun 
rikoksen tapahtuneen, veroviranomainen voisi luovuttaa kyseessä olevat tiedot asianomai-
selle avustuksen myöntäneelle viranomaiselle, joka sitten harkitsisi, mihin toimenpiteisiin 
tiedot antavat aihetta. 
Samassa hallituksen esityksessä viitattiin tietojenanto-oikeuteen epäillyissä rikoksissa ja 
erityisesti sosiaaliturvan väärinkäytöstilanteissa. Tietoja voitaisiin 5 a §:n 2 kohdan mu-
kaan luovuttaa valtion tai kunnan viranomaiselle myös niissä tilanteissa, jolloin on syytä 
epäillä, että tiedot koskevat rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin 
kuusi kuukautta vankeutta. Tietoja voitaisiin antaa sille viranomaiselle, jonka lakisääteiseen 
tehtävään kuuluvan valvontavelvollisuuden piiriin asia kuuluu. Viranomaisen tehtävään 
liittyvällä valvontavelvollisuudella tarkoitetaan sitä viranomaistoimintaan luonteensa puo-
lesta liittyvää yleistä valvontavelvollisuutta, jonka avulla laissa säädetty viranomaistehtävä 
toteutuu lakia säädettäessä tarkoitetulla tavalla. Edellytyksenä ei siten olisi, että laissa tai 
asetuksessa olisi erityisesti säädetty valvontavelvollisuudesta, vaan riittävää olisi, että vi-
ranomaistehtävään liittyy valvontaelementti. 
Vaikka säännös sanamuotonsa mukaisesti on varsin laaja, veroviranomaisten hallussa ole-
vien tietojen laatu rajaa merkittävästi tilanteita, joissa tietoja annettaisiin. Veroviranomais-
ten hallussa olevat tiedot koskevat taloudellisia seikkoja, jolloin myös niiden rikosten piiri, 
joita säännös koskee, rajautuu käytännössä suppeaksi. Säännös soveltuisi ennen muuta ti-
lanteisiin, joissa erilaisia sosiaaliturvaetuuksia, muun muassa työttömyysturvaetuuksia, on 
maksettu perusteetta. Niissä tilanteissa, jolloin henkilö saa esimerkiksi työttömyyspäivära-
haa, vaikka hän on samaan aikaan työssä, henkilö syyllistyy yleensä rikoslain 36 luvun 1 
§:ssä tarkoitettuun petokseen, josta säädetty enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. 
Tietoja voitaisiin oma-aloitteisesti antaa myös esimerkiksi silloin, kun osakeyhtiön kirjan-
pidon tarkastuksen yhteydessä havaitaan, että rekisteriviranomaiselle tai tuomioistuimelle 
on toimitettu osakeyhtiölain 16 luvun 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla vääriä ilmoituksia, vakuu-
tuksia tai todistuksia osakepääoman taikka velan maksamisesta. Kyseessä on tällöin osake-
yhtiörikos, josta säädetty enimmäisrangaistus on yksi vuosi vankeutta. Rikoslain 16 luvussa 
on säädetty rekisterimerkintärikoksesta. Myös tämän säännöksen tunnusmerkistön täyttäviä 
tekoja voidaan verotuksen yhteydessä havaita ja näistä voitaisiin ilmoittaa asianomaiselle 
rekisteriviranomaiselle, koska säännöksen mukaan maksimirangaistus teosta on kolme 
vuotta vankeutta. 
Hallituksen esityksen HE 336/1994 vp mukaan tietoja voitaisiin luovuttaa 5 a §:n 3 kohdan 
nojalla oma-aloitteisesti eläke- tai tapaturmaturvan toimeenpanosta huolehtiville viranomai-
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sille, eläkelaitokselle tai näihin rinnastettavalle yhteisölle tai säätiölle niissä tilanteissa, jol-
loin veroviranomainen havaitsee, että työnantaja tai muu laissa maksuvelvolliseksi säädetty 
maksuvelvollinen ei ole täyttänyt eläke- tai tapaturmaturvan rahoittamiseen liittyvää mak-
suvelvollisuuttaan. Maksuvelvollisuuden laiminlyönti ei ole rangaistava teko. Väärinkäytös 
saatetaan todeta esimerkiksi verotarkastuksen yhteydessä, kun havaitaan, että työnantajalla 
on työssä henkilöitä, joille maksetaan palkka niin sanotusti pimeänä. Näissä tilanteissa lää-
ninverovirasto voisi ilmoittaa asianomaiselle eläke- tai tapaturmavakuutuslaitokselle taikka 
asianomaiselle viranomaiselle tiedot työnantajasta, työntekijöistä ja maksetun palkan suu-
ruudesta maksuunpanotoimenpiteitä varten. Eläkelaitoksilla on jo voimassa olevien sään-
nösten mukaan oikeus pyynnöstä saada tietoja veroviranomaisilta (esimerkiksi työntekijäin 
eläkelain (395/1961) 17 §:n 2 momentti). Tietojen vaihto veroviranomaisten ja eläkelaitok-
sen välillä tulisi esityksen mukaan mahdolliseksi siis myös niin, että veroviranomaiset an-
taisivat tietoja oma-aloitteisesti, eikä menettely siten merkitsisi laajennusta eläkelaitosten 
oikeuteen saada verotustietoja. Tapaturmavakuutuksen mahdollisesta laiminlyönnistä il-
moitettaisiin joko sille tapaturmavakuutuslaitokselle, josta työnantaja on ottanut vakuutuk-
sen tai mikäli vakuutusta ei ole otettu lainkaan, valtiokonttorille. 
Hallituksen esitykseen sisältynyt ja eduskunnassa hyväksytty verohallinnon spontaanien 
tietojen antamisoikeus oli merkittävästi rajatumpi kuin harmaan talouden selvitystyöryh-
män ehdottama (…tietoja voidaan antaa toiselle viranomaiselle tämän laissa säädetyn val-
vontavelvollisuuden täyttämiseksi). Hallituksen esityksestä ei käy ilmi, millä perusteella 
rajauksiin on päädytty. 
Laki verohallintolain muuttamisesta (351/1995) tuli voimaan 1.4.1995. 

3.5 Viranomaisen ja julkisen laitoksen tietojenantovelvollisuutta 
verohallinnolle laajennettiin 

Viranomaisen ja julkisyhteisön tietojenanto- ja esittämisvelvollisuutta (VL 49 §, EPL 29d § 
ja AVL 171 §) muutettiin hallituksen esityksen HE 336/94 vp seurauksena siten, että toinen 
viranomainen ei voi kieltäytyä antamasta taloudellista seikkaa koskevaa tietoa edes salassa-
pitovelvollisuuteensa vedoten.29 Tämä on omiaan väljentämään viranomaisten välistä tieto-
jenvaihtoa. Tällöinkään tiedot eivät tule julkisiksi vaan siirtyvät muun viranomaisen salas-
sapitosäännösten piiristä verosalaisuuden piiriin. 

Taustaksi oikeustilasta on todettavissa seuraavaa. Veroviranomaisella oli 
muun muassa verotuslain 44 §:n nojalla oikeus saada tietoja useilta eri viran-
omaisilta kuten väestörekisteriviranomaisilta, kaupparekisteriviranomaisilta, 
kunnilta, oikeushallintoviranomaisilta sekä kiinteistörekisteriviranomaisilta ja 
niin edelleen. Verotuslain 49 §:n mukaan toisen viranomaisen ja julkisen lai-
toksen tuli veroviranomaisen pyynnöstä luovuttaa verotusta varten tarpeellisia 
tietoja tai sallia veroviranomaisen ottaa niistä selko, jollei kyse ole asiasta, 
josta lain mukaan ei saa todistaa. Verotusasetuksen 37 §:n nojalla valtion vi-
ranomaisten oli annettava veroviranomaisten pyynnöstä lausuntoja ja toimitet-
tava arvioita alaansa kuuluvissa kysymyksissä.30 Verotuslain 45 § sisälsi yksi-
tyiskohtaisen luettelon niistä yksilöidyistä tarkkailutiedoista, joita veroviran-
omaisille oli vuosittain eri tahoilta ilman erillistä pyyntöä lähetettävä. Vero-
tuslain 46 §:ssä säädettiin siitä, mitä yksilöityjä tietoja eräiden tahojen oli an-
nettava veroviranomaisen kehotuksesta. Verotuslain 47 §:ssä säädettiin jokai-

                                                 
29 Verotuslain, ennakkoperintälain ja arvonlisäverolain muutokset (348–350/1995) tulivat voimaan 1.4.1995. 
30 Toisaalta tutkimus ei koske sivullisen tiedonantovelvollisuutta. 
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selle velvollisuus antaa verohallituksen tai lääninveroviraston kehotuksesta 
välttämättömiä tietoja toisen verotusta, verotarkastusta tai muutoksenhakua 
koskevassa asiassa, jollei tiedonhaltijalla ole lain mukaan oikeus kieltäytyä 
todistamasta asiassa. Tällöinkin oli luovutettava toisen taloudelliseen asemaan 
vaikuttavat tiedot. Veroviranomaisella oli verotuslain 48 §:n mukaan myös 
oikeus tarkastaa tai tarkastuttaa kaikki ne liike- ja muut asiakirjat, joista sivul-
lisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia verotustietoja voi löytyä. Edel-
lä esitettyjä verotuslain säännöksiä pääosin vastaavat säännökset sisältyivät 
keskeisiin muihin verolakeihin eli ennakkoperintälakiin (418/1959) ja arvonli-
säverolakiin (1501/1993). 

Hallituksen esityksen HE 336/1994 vp mukaan verotukseen vaikuttavia taloudellista ase-
maa koskevia tietoja ei saisi kieltäytyä antamasta. Aikaisemmin voimassa olleiden säännös-
ten mukaan viranomainen oli velvollinen antamaan verotuksessa tarvittavia tietoja poik-
keuksena ainoastaan sellaiset asiat, joista ei lain mukaan saanut todistaa. Poikkeus viittasi 
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:ään, jossa keskeistä oli se, että virkamies ei saanut 
todistaa siitä, mitä hänen oli tässä toiminnassaan salassa pidettävä. Näin ollen viranomaisel-
la ei aikaisempien säännösten mukaan ollut oikeutta antaa sellaisia tietoja, jotka oli säädetty 
viranomaisen toimintaa koskevissa laeissa salassa pidettäviksi, ellei esimerkiksi veroviran-
omaisella ollut erityissäännöksen nojalla oikeus saada näitä tietoja. Esityksessä ehdotettiin 
toisen viranomaisen tietojenantovelvollisuuden laajentamista siten, että salassapitosäännök-
sen estämättä näiden tulisi antaa veroviranomaiselle taloudellista asemaa koskevia tietoja, 
jotka saattaisivat olla tarpeen verotusta varten. Väljennys koski siten vain taloudellisia tie-
toja ja nämäkin tiedot siirtyisivät veroviranomaisia itseään sitovan salassapitovelvollisuu-
den piiriin. 
Valtiovarainvaliokunnassa syntyi erimielisyyttä viranomaisten tietojenantovelvollisuuden 
laajuudesta. Mietinnössään VaVM 98/1994 vp valiokunta totesi ensinnäkin, että sen käsi-
tyksen mukaan ehdotetun verotuslain 47 §:n viimeinen virke – ”Verotukseen vaikuttavia 
taloudellista asemaa koskevia tietoja ei kuitenkaan saa kieltäytyä antamasta” – oli tulkin-
nanvarainen. Tältä osin valiokunta halusi vahvistaa tulkintatilanteen ja todeta, että asia-
miestä ja oikeudenkäyntiavustajaa koskeva todistamiskielto, joka ilmenee oikeudenkäymis-
kaaren 17 luvun 23 §:ssä, on siinä määrin voimakas, että mainittu virke ei murtanut asia-
miehen tai oikeudenkäyntiavustajan todistamiskieltoa verovelvollista koskevien taloudellis-
ten asioidenkaan osalta. Näin veroviranomainen ei voinut verotuslain 47 §:n nojalla velvoit-
taa asiamiestä antamaan päämiestä koskevia tietoja. 
Valiokunta totesi myös, että metsäkeskuksista ja metsälautakunnista annetun lain 13 §:n 
mukaan metsäkeskukset ja metsälautakunnat eivät saaneet antaa metsätaloussuunnitelmaan 
sisältyviä tilakohtaisia tietoja ulkopuolisille, ellei asetuksella asiasta toisin säädetty.31 Met-
sänhoitoyhdistykset olivat tässä suhteessa asiallisesti rinnastettavissa metsälautakuntiin. 
Hallituksen esityksellä HE 336/1994 vp tähdättiin viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon 
tavoitteena ns. harmaan talouden verotukseen tuomien ongelmien poistaminen. Asiantunti-
jakuulemisen yhteydessä oli käynyt ilmi, että metsätalouden osalta tällaisia ongelmia ei 
ollut. Oikeuskäytännössä syntyneen linjauksen muuttamiseen tietojenvaihdon lisäämiseksi 
ei esityksen tavoite huomioon ottaen ollut tarvetta. Tämän vuoksi valiokunnan mielestä 
silloista käytäntöä tuli jatkaa entisellään, koska suunnitelmat tehtiin pelkästään metsätalou-
den tarpeita varten. 

                                                 
31 Lailla metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta (1474/1995) kumottiin 1.3.1996 alkaen 
metsäkeskuksista ja metsälautakunnista annettu laki (265/91). Ensin mainittu laki on kumottu lailla 
(418/2011), joka on ollut voimassa 1.1.2012 alkaen. 
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Vastalauseessaan äänestyksessä tappiolle jääneet lähinnä vasemmistopuolueita ja 
vihreitä edustaneet valiokunnan jäsenet32 katsoivat, että verottajan tietojensaantia 
pyrittiin estämään mietinnön kannanottojen loppuun ehdotetuilla asiamiestä, oikeu-
denkäyntiavustajaa ja metsätaloutta käsittelevillä kolmella viimeisellä kappaleella. 
Tämän vuoksi perustelujen kolme viimeistä kappaletta olisi tullut poistaa. 

Eduskunta hyväksyi lait verotuslain, ennakkoperintälain, arvonlisäverolain ja verohallinto-
lain muuttamisesta (348–351/1995) 17.3.1995 ja ne tulivat voimaan 1.4.1995. 

3.6 Harmaan talouden selvitystyöryhmän loppuraportin ehdotukset 

Vuoden 1995 maaliskuussa valmistuneessa loppuraportissaan33 Harmaan talouden selvitys-
työryhmä ehdotti muun muassa seuraavia toimenpiteitä: 
Kirjanpitojen valvonta on eräs harmaan talouden torjunnan perusosista. Kirjanpidon val-
vonta tehostui käytännössä merkittävästi sen jälkeen, kun verohallinto sai vuoden 1994 
alussa oikeuden ilmoittaa havaitsemistaan kirjanpitorikoksista poliisille. Valvontaa tehos-
taisi edelleen saman ilmoittamisoikeuden säätäminen muillekin kirjanpitojen tarkastuksia 
tekeville viranomaisille ja laitoksille. Tällainen oikeus tulisi antaa esimerkiksi eläkelaitok-
sille. Työryhmä ehdotti myös, että työntekijäin eläkelakiin säädettäisiin lakisääteistä eläke-
vakuutusta harjoittavalle vakuutus- tai eläkelaitokselle oikeus ilmoittaa syytteeseen panoa 
varten kirjanpitorikos, joka tuli ilmi eläkelaitoksen suorittaessa lakisääteistä valvontatehtä-
väänsä. 
Yritystukien myöntämisen ja jälkikäteisvalvonnan kontrolliin kohdistunut tutkimus oli tuo-
nut selvästi esiin sen, että valvonnan tehostaminen edellytti parempaa viranomaisten yhteis-
työtä ja viranomaisten välistä tietojenvaihtoa estävien salassapitosäännösten väljentämistä. 
Valvonnan merkitystä lisäsi Suomen EU-jäsenyyden mukanaan tuoma EU:n avustuksiin 
liittynyt lisääntynyt väärinkäytösten riski. Työryhmä ehdotti, että viranomaisten välisenä 
yhteistyönä tarkistettaisiin viipymättä silloisten säännösten tarjoamia mahdollisuuksia yh-
teiskunnan antamiin avustuksiin liittyvien valvontatietojen vaihtamiseen sekä ryhdyttäisiin 
tarvittaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin mahdollisten tietojen vaihtamista estävien säännös-
ten muuttamiseksi. 

3.6.1 Spontaani tietojen vaihtaminen 

Harmaan talouden selvitystyöryhmä viittasi väliraportissaan ehdottamaansa ja toteutumassa 
olevaan verohallinnon oikeuteen ilmoittaa spontaaneja valvontatietoja muille viranomaisil-
le. Vaikka verohallinnolla olikin laajin yritysten toimintaa ja kirjanpitoa käytännössä tutki-
va organisaatio ja se vastaisuudessa tuli spontaanisti antamaan tietoja muille laissa sääde-
tyille tahoille, ei tällaisen säännöksen ottamista yhtä hallinnonalaa koskevaan lakiin voitu 
pitää asian kokonaisuuden kannalta riittävänä. Oli monia muita hallinnonaloja, jotka vas-
taavasti voisivat luovuttaa tietoja verohallinnolle ja toisilleen. Tällaiseen tietojen antaja- ja 
saajaryhmään voitaisiin lukea ainakin työttömyysturva-, työsuojelu- ja eräitä sosiaalietuja 
maksavat viranomaiset sekä lakisääteisestä sosiaaliturvasta, kuten eläketurvasta, huolehtivat 
laitokset. Työryhmä piti tärkeänä, että eri hallinnonalat ja laitokset pikaisesti ryhtyisivät 
valmistelemaan omaa hallintoaan koskevaa lainmuutosta, joka antaisi niille oikeuden oma-

                                                 
32 Hannele Luukkainen, Jouni Backman, Tuulikki Hämäläinen, Asko Apukka, Matti Luttinen, Pentti Lahti-
Nuuttila, Kerttu Törnqvist ja Timo Laaksonen. 
33 Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 6/1995. 
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aloitteisesti luovuttaa laissa määriteltyjä tietoja toiselle viranomaiselle tai laitokselle laissa 
säädetyn tehtävän hoitamiseksi. 

3.6.2 Tietosuojalainsäädännön uudistaminen 

Viranomaiset voivat lainsäädännön suomissa puitteissa luovuttaa tietoja toiselle viranomai-
selle tietyissä yksittäistapauksissa. Sitä vastoin se ei yleensä ollut mahdollista massaluon-
teisesti. Rajoitukset tietojen tarkistamiselle ja eri rekistereiden yhdistämiselle pyrkivät tur-
vaamaan kansalaisen yksityisyyden suojaa, mutta samalla ne kuitenkin mahdollistivat ylei-
sen edun loukkaamisen. 
Viranomaisyhteistyötä estävää tietosuojaongelmaa oli käsitelty esimerkiksi 30.9.1994 val-
mistuneessa työministeriön muistiossa ”Työttömyysturvan vuodot ja väärinkäytökset”. 
Muistiossa todettiin, että jos väärinkäytökset haluttiin estää, etuja olisi punnittava keske-
nään ja tarkistettava tietosuojaa koskevia säännöksiä. Väärinkäytöksillä oli merkitystä kan-
santaloudelle ja yleiselle lainkuuliaisuudelle. Viranomaisten entistä tehokkaammalla tieto-
jen vaihdolla ei voitukaan katsoa puututtavan perusteettomasti kansalaisen yksityisyyden 
suojaan. Pyrkimyksenä olisi tietoja vertailemalla estää menettelyjä, joilla joku laittomasti 
hankki itselleen yhteiskunnan tarjoamia etuja tai välttyi yhteiskunnan asettamista velvoit-
teista. Väärinkäytökset loukkasivat myös lain mukaan toimivien henkilöiden yksityistä in-
tressiä. 
Tietosuojalainsäädännön uudistaminen tuli mieltää laajemmin kuin pelkästään viranomais-
ten välisenä tietojenvaihto-ongelmana. Samassa yhteydessä tuli käsitellä myös esimerkiksi 
lakisääteistä sosiaaliturvaa hoitavien laitosten, kuten eläkelaitosten asema. Työnantajat il-
moittivat palkkatietoja paitsi verohallintoon myös TEL- ja LEL-laitoksille. Yksittäistapauk-
sissa oli todettu, että tietoja ei suinkaan aina toimitettu kaikille tarvittaville tahoille. Talous-
poliittinen ministerivaliokunta oli 29.4.1994 käsitellyt asiaa työttömyysturvan väärinkäy-
tösten kannalta. Kannanotossa kiirehdittiin tietosuojalainsäädännön uudistamista niin, ettei 
se ollut esteenä rikollisuuden torjunnalle eikä vaikeutettu sosiaaliturvaetuuksien väärinkäy-
tösten ehkäisyä. Tietosuojalainsäädännön uudistamisesta ei kuitenkaan annettu hallituksen 
esitystä. Työryhmän mielestä tietosuojalainsäädäntöä tulisi kokonaisuudessaan uudistaa 
siten, ettei se ollut esteenä harmaan talouden torjunnassa. Uudistuksessa tulisi luoda mah-
dollisuus määrättyjen tietojen massaluonteiseen vertailuun eri viranomaisten rekisteritieto-
jen välillä. 

3.6.3 Liike- ja yhteisötunnuksen käyttäminen 

Liike- ja yhteisötunnus oli otettu verohallinnossa yhteisöjen numerotunnukseksi. Suomen 
liityttyä EU:iin otettiin ly-tunnus suomalaisen yrityksen alv-tunnukseksi myös yhteisökau-
passa. Ly-tunnusta käytetään usein muutenkin tunnisteena yritysten toiminnoissa. Työryh-
mä piti viranomaisten välisen tietojenvaihdon onnistumisen kannalta tärkeänä, että viran-
omaiset ottaisivat yleisesti käyttöön liike- ja yhteisötunnuksen yhteisöjen tunnisteena.34 

3.7 EU-jäsenyys vauhditti uuden tullilain voimaantuloa 

Hallitus antoi vuoden 1994 lokakuussa esityksen Euroopan unionin (EU) jäsenyystilantees-
sa sovellettavaksi tarkoitetuksi uudeksi kansalliseksi tullilaiksi ja laiksi tullilaitoksesta an-

                                                 
34 Nykyisin voimassa oleva yritys- ja yhteisötietolaki (244/2001) tuli voimaan 1. huhtikuuta 2001. Tällä lailla 
kumottiin liike- ja yhteisötunnuksesta 22. maaliskuuta 1991 annettu asetus (598/1991). 
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netun lain muuttamisesta (HE 257/1994 vp). Hallituksen esityksen mukaan ehdotuksessa 
tietosuojaa koskevat 21–28 §:n säännökset muodostavat oman kokonaisuutensa. Henkilöre-
kistereistä säädetään yleisesti henkilörekisterilaissa (471/1987). Tämän lisäksi tullilaitoksen 
henkilörekistereiden perustamisesta, niiden tietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta sekä 
erityisestä, vihjetietoja sisältävästä valvontatietorekisteristä säädettäisiin kuitenkin tullilais-
sa. Nykyiset säännökset ovat pääosin tulliasetuksessa. 
Tietojen massaluovutusta ja luovuttamista ulkomaille sekä tietojen saantia muiden viran-
omaisten rekistereistä koskisivat 26–28 §:n varsin yksityiskohtaiset säännökset. Niissä mää-
rättäisiin, mihin tarkoitukseen ja kenelle tietoja saa luovuttaa ja mitä tietoja tullilaitoksella 
on oikeus saada. Vihjetietoja sisältävän valvontatietorekisterin tiedot olisi pidettävä salassa. 
Niitä saisi kuitenkin luovuttaa rikosten ehkäisyä ja tutkintaa varten toimivaltaisille viran-
omaisille myös ulkomaille. Muun muassa unionin jäsenyydestä aiheutuvat toimintaympä-
ristön muutokset edellyttävät mahdollisuutta tietojenvaihtoon. Oikeus saada tietoja on tar-
peen esimerkiksi sisäliikenteen valvonnassa tarkastusten oikein kohdistamista varten. 
Aikaisemman tullilain salassapitosäännöksessä oli lueteltu tapauksittain kenelle ja mihin 
tarkoitukseen liiketoimintaa koskevia tietoja saa luovuttaa. Lain 25 §:n 3 momenttiin ehdo-
tettiin otettavaksi yleiseen muotoon kirjoitettu säännös siitä, että tietoja saisi antaa viran-
omaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle, jos sillä on tarve saada tieto. Tieto saa-
taisiin antaa, jos tiedon pyytäjä osoittaa edellytysten täyttyvän eli tiedot olisivat tarpeellisia 
lähinnä säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Luovutettuja tietoja saisi käyttää vain luovutuk-
sen perusteena olevaan tarkoitukseen eikä niitä saisi luovuttaa edelleen. 
25 §:n 3 momentin mukaan 

tullihallitus saa antaa tai määrätä annettavaksi liiketoimintaa koskevia tietoja viran-
omaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle, jolla on tarve saada tieto salassa 
pidettävästä asiasta. Tulliviranomainen saa antaa muitakin tietoja, jos ne ovat yksit-
täistapauksessa tarpeen hengelle tai terveydelle vaarallisen tapahtuman, vapauteen 
kohdistuvan rikoksen taikka huomattavan ympäristö- tai omaisuusvahingon välttä-
miseksi. Tietoja ei saa luovuttaa edelleen eikä käyttää ilman tullihallituksen lupaa 
muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu. 

Ehdotetun 26 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan tulliviranomainen saa luovuttaa, myös 
massaluovutuksena ja henkilörekisterilaissa tarkoitettuna arkaluonteisena otantana, henkilö-
tietoja, jotka ovat tarpeen veroviranomaisille verotuksen toimittamista, verojen ja maksujen 
perimistä, verotusta koskevaa muutoksenhakua ja ulosottoa varten. 
Ehdotetun 28 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tulliviranomaisella olisi oikeus saada tulli-
laitokselle kuuluvien tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja, myös massaluovutukse-
na, sillä tavoin kuin asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa sovitaan: tullirikosten ehkäisyä 
ja tutkintaa varten yhteisöiltä ja yhtymiltä matkustajaa ja kulkuneuvon henkilökuntaa kos-
kevista rekistereistä sekä verohallinnon ja ajoneuvohallinnon rekistereistä myös verotusta ja 
perintää varten. Lainkohdassa oli Iisaksi lueteltu joukko muita rekistereitä, joista tulliviran-
omaisella olisi oikeus saada tietoja tullirikosten ehkäisyä ja tutkintaa sekä muita tullin teh-
täviä varten. 
Tullilaki (1466/1994) tuli edellä mainittujen säännösten osalta hallituksen esityksen mukai-
sena voimaan 1.1.1995. 
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3.8 Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 14.2.1995 vahvistama 
toimintaohjelma 

Lähinnä sisäasiainministeriön, Keskusrikospoliisin ja Verohallituksen yhteistyönä valmiste-
lemana ja harmaan talouden selvitystyöryhmän väliraportin vauhdittamana hallituksen ta-
louspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi 14.2.1995 toimintaohjelman talousrikollisuu-
den vähentämiseksi. Tätä ohjelmaa ei ole pidetty varsinaisena harmaan talouden ja talousri-
kosten torjuntaohjelmana, koska sitä ei viety koko hallituksen vahvistettavaksi. Tässä oh-
jelmassa puhuttiin pelkästään talousrikollisuudesta, ei lainkaan harmaasta taloudesta. 
Toimenpideohjelman päämääränä oli talousrikollisuuden ja sen aiheuttamien vahinkojen 
merkittävä vähentäminen. Ohjelman tavoitteisiin kuului mm. julkiseen tulorahoitukseen 
kohdistuvien väärinkäytösten vähentäminen. Yhtenä sen keskeisistä toimintalinjoista mai-
nittiin viranomaisyhteistyön kehittäminen. Uusiin pikaisesti toteuttaviin lainsäädäntöhank-
keisiin kuului kohta, jonka mukaan salassapitosäännösten tehokkaalle viranomaisyhteis-
työlle aiheuttamia esteitä poistettaisiin. 
Ohjelman kohdan ”Viranomaisten yhteistyö” mukaan valtiovarainministeriö asettaisi työ-
ryhmän, jonka tehtävänä olisi edistää viranomaisten yhteistyötä talousrikollisuuden torjun-
taan liittyvissä valvontatehtävissä sekä koordinoida tässä ohjelmassa esitettyjen valvonta-
toimenpiteiden tehostamiseen tähtäävien hankkeiden toteutumista. Ohjelmassa esitettyä 
työryhmää ei kuitenkaan koskaan perustettu. Valtiovarainministeriö ei ilmeisesti ollut eri-
tyisen kiinnostunut tällaisesta roolista. Ensimmäisen varsinaisen talousrikostorjuntaohjel-
man yhteydessä perustettu sisäasiainministeriön puheenjohdolla toiminut talousrikostorjun-
nan johtoryhmä ei ollut luonteeltaan operatiivinen, vaan se seurasi ohjelman lainsäädäntö-
hankkeiden toteutumista ja keskusteli uusista hankkeista. 

4 Pääministeri Lipposen 1. kausi 1995–1999 

4.1 Yleistä 

Taustaksi on todettavissa, että harmaan talouden ja talousrikollisuuteen tähtäävät hankkeet 
ja toimet ovat olleet ajoittain esillä hyvinkin pitkän aikaa. Ensimmäinen yksittäinen viittaus 
asiaan löytyy pääministeri Kalevi Sorsan hallituksen ohjelmasta 4.9.1972–13.6.1975, jonka 
mukaan toteutetaan lainsäädäntö veronkiertämisen estämiseksi. Myös pääministeri Mauno 
Koiviston II hallituksen ohjelmassa 26.5.1979–19.2.1982 oli kohta, jonka mukaan toimen-
piteitä veronkiertoa ja muuta verorikollisuutta vastaan tehostetaan. 
Varsinaisesti harmaan talouden torjunta ilmestyi hallitusohjelmiin 1990-luvun puolivälissä 
ensimmäisen Suomen harmaata taloutta selvittäneen työryhmän työn valmistuttua. Päämi-
nisteri Paavo Lipposen I hallituksen (13.4.1995–15.4.1999) ohjelmassa harmaan talouden 
torjuntaan kiinnitettiin huomiota edellyttämällä ensinnäkin, että verokertymän kartutta-
miseksi kehitetään ennakonperintää ja veronkantoa sekä tehostetaan harmaan talouden tor-
juntaa. Toiseksi tarkoitus oli lisätä harmaiden markkinoiden vastaisia toimia oikeudenmu-
kaisuuden ja terveen kilpailun edistämiseksi sekä julkisen talouden vahvistamiseksi. Kol-
manneksi korostettiin tarvetta tiivistää viranomaisten välistä yhteistyötä. Neljänneksi täh-
dennettiin tarvetta uudistaa julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö. Lisäksi mainittiin, että 
veroviranomaisten suoraa tiedonsaantioikeutta kehitetään. 
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Pääministeri Lipposen aikana vahvistettiin kaksi ensimmäistä talousrikostorjuntaohjelmaa, 
ensimmäinen 1.2.1996 vuosille 1996–1998 ja toinen 22.10.1998 vuosille 1999–2001. Mi-
nisteri Skinnarin johtama työryhmä esitti 1.2.1998 valmistuneessa muistiossaan selvityksen 
ensimmäisen torjuntaohjelman ehdotusten toteutumisesta ja ehdotuksen toiseen ohjelmaan 
otettavista hankkeista. Pääministeri Lipposen ensimmäisen hallituskauden aikana säädettiin 
myös laki yritystuen yleisistä ehdoista (786/1997), henkilötietolaki (523/1999) ja uusi palk-
katurvalaki (866/1998) sekä laki alkoholilain 44 ja 47 §:n muuttamisesta (210/1998). 

4.2 Ensimmäinen talousrikostorjuntaohjelma 1.2.1996 

Helmikuussa 1995 vahvistetun toimenpideohjelman tarkoituksena oli, että kyseessä olisi 
ollut koko valtioneuvoston ohjelma talousrikollisuuden torjumiseksi. Kun silloinen sisämi-
nisteri Pekkarinen esitteli 14.2.1995 ohjelman talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle, 
valiokunta katsoi oman käsittelyn riittäväksi eikä siitä tehty koko hallituksen ohjelmaa. 
Sisäasiainministeriö kutsui vuoden 1995 maaliskuussa Säätytalolle kokouksen, jossa oli 
tarkoitus keskustella toimenpideohjelmassa edellytettyjen toimenpiteiden käynnistämisestä. 
Kokouksessa kävi ilmi, etteivät kaikki ministeriöt olleet lainkaan käynnistäneet toimenpi-
deohjelmassa edellytettyjä toimenpiteitä ilmoittaen, etteivät he katso talouspoliittisen mi-
nisterivaliokunnan päätöksen olevan poliittisesti heitä sitova.35 
Kesäkuussa 1995 sisäasiainministeriön poliisijohto kutsui valtiovarainministeriön ja Vero-
hallituksen edustajat neuvotteluun, jonka tuloksena sovittiin talousrikostorjuntaohjelman 
valmistelun jatkosta. Vuoden 1995 elokuussa valmistunut ehdotus oli merkittävästi vuoden 
1995 toimenpideohjelmaa laajempi ja siihen oli otettu mukaan mm. harmaan talouden sel-
vitystyöryhmän ehdotukset. Ehdotus lähetettiin lausuntokierrokselle keskeisille viranomai-
sille ja muille tahoille. Ehdotus sai laajaa kannatusta ja sitä pidettiin yleisesti parempana 
kuin helmikuussa vahvistettua toimenpideohjelmaa. Lausunnon antajista Keskuskauppa-
kamari ei nähnyt yhdenkään konkreettisen ehdotuksen olevan toteuttamiskelpoinen ja val-
tiovarainministeriö halusi lisäselvityksiä ohjelman kustannuksista.36 
Pääministeri Paavo Lipposen I hallitus hyväksyi 1.2.1996 vuosille 1996–1998 ensimmäisen 
talousrikostorjuntaohjelman.37 Harmaan talouden ensimmäinen torjuntaohjelma oli kunni-
anhimoinen tietojenvaihdon kehittämisessä. Yleisellä tasolla toimenpiteenä nostettiin esille 
se, että viranomaisten yhteistoimintaa taloudellisen rikollisuuden ja harmaan talouden pal-
jastamisessa tulisi lisätä ja valvontaa estävät salassapitosäännökset olisi uudistettava. Tässä 
on hyvä huomata, että torjuntaohjelmassa korostettiin yleisesti viranomaisyhteistyötä, ei 
pelkästään viranomaisten välistä tietojenvaihtoa. Toinen huomionarvoinen näkökohta on 
toimenpiteen laaja soveltamisala: se kattoi kaikki viranomaiset, ei esimerkiksi ensisijaisesti 
veroviranomaisia. 
Ensimmäisessä torjuntaohjelmassa lähdettiin myös siitä, että eri hallinnonalat ja laitokset 
valmistelevat oikeusministeriön koordinoimana omaa hallintoaan koskevat säädösmuutok-
set, jotka oikeuttaisivat ne yhtäältä saamaan muilta viranomaisilta valvontatehtävänsä var-
ten tarvittavia tietoja, toisaalta oma-aloitteisesti luovuttamaan laissa määritellyt tiedot toi-
selle viranomaiselle tai laitokselle tämän lakisääteisten valvontatehtävän hoitamiseksi. Täl-

                                                 
35 Ensimmäisen talousrikostorjuntaohjelman valmistelusta ks. Suuripää (2009). 
36 Suuripää (2009). Ohjelmaluonnoksesta saatuja lausuntoja tutkimuksen tekijät eivät ole onnistuneet jäljittä-
mään. 
37 Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden 
vähentämiseksi 1.2.1996. Talousrikostorjuntaohjelmalla tarkoitetaan tässä esityksessä samaa kuin harmaan 
talouden torjuntaohjelmalla. 
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täkin osin harmaan talouden ensimmäisessä torjuntaohjelmassa toimenpide koski yhtä lailla 
kaikkia viranomaisia, kunhan tietojenvaihto liittyi talousrikollisuuden ja harmaan talouden 
torjuntaan. Erikseen torjuntaohjelmassa painotettiin sitä, että eri hallinnonalojen tietosuojaa 
koskevaa erityislainsäädäntöä kehitettäisiin siten, että mahdollistettaisiin määrättyjen ta-
lousrikostorjuntaan ja harmaan talouden torjuntaan liittyvien tietojen massaluonteinen luo-
vutus eri viranomaisten välillä. 
Siinä missä edellä mainitut tietojenvaihtotoimet olivat yleisesti viranomaisia koskevia, en-
simmäisessä torjuntaohjelmassa oli myös yksi erityistilanteita koskeva toimenpidekokonai-
suus. Velallisen konkurssia edeltävän toiminnan selvittämistä oli näet tarkoitus tehostaa 
lisäämällä konkurssiasiamiehen ja veroviranomaisten yhteistyötä. Konkurssiasiamiehen 
toimintaedellytyksiä parannettaisiin ja määrärahoja raukeavien konkurssipesien tutkintaan 
lisättäisiin. Verohallintoon sijoitettaisiin tarkastajia, jotka erikoistuisivat raukeavien kon-
kurssipesien ja konkurssiketjujen tutkintaan. 

4.3 Torjuntaohjelma vauhdittaa ulosottoviranomaisten 
tietojensaantioikeuksien lisäämistä 

Valtioneuvoston 1. helmikuuta 1996 vahvistaman talousrikollisuuden ja harmaan talouden 
vähentämistä koskevan toimintaohjelman mukaan tuli selvittää, voidaanko ulosottoa kos-
kevaa lainsäädäntöä ja toimintatapoja kehittää niin, että perintää voitaisiin tehostaa rikos-
hyödyn jäljittämisprojektin yhteydessä todetuissa ongelmatilanteissa, muun muassa näen-
näisoikeustoimien, kansainvälisen perinnän ja takaisinsaantitapausten osalta. Myös varsi-
naisen rikoksella saadun hyödyn perinnän tehostamista tuli selvittää. Ulosottolainsäädän-
nön kokonaisuudistuksen rinnalla katsottiin välttämättömäksi valmistella eräitä kiireellisiä 
erillisuudistuksia, mm. ulosottoviranomaisten tietojensaannin oleellista parantamista.38 

4.3.1 Aikaisemmin voimassa olleet ulosottomiehen tietojensaantioikeutta 
ja tietojen luovuttamismahdollisuutta koskevat säännökset 

Aikaisemmin ulosottomenettelyssä toimittiin pitkälti velalliselta itseltään saatujen tietojen 
varassa. Velallinen tai hänen edustajansa voi antaa tietoja ulosottomiehelle joko vapaamuo-
toisesti tai erityisessä ulosottoselvityksessä. Ulosottomies ei kuitenkaan pystynyt tarkista-
maan kuin osan velallisen antamista tiedoista, koska sivullisten velvollisuus antaa tietoja 
ulosottomiehelle oli lainsäädännössä sattumanvaraisesti ja puutteellisesti säännelty. Käy-
tännössä ulosottoviranomaiset saivat atk:n avulla esimerkiksi verotustiedot, väestön keskus-
rekisterin tiedot, tiedot ajoneuvorekisteristä sekä tiedot oikeusministeriön pitämistä rekiste-
reistä. 
Ulosottolaissa ei ollut yleistä säännöstä ulosottomiehen oikeudesta saada tietoja sivulliselta 
tai toiselta viranomaiselta. Ainoa sivullisen tietojenantovelvollisuutta koskeva säännös oli 
lain 4 luvun 18 e §:n 3 momentti, jonka mukaan työnantajan ja viranomaisen tulee, jollei 
toisin säädetä, antaa ulosottomiehelle palkan ulosmittausta varten tarpeellisia tietoja. 
Muualla lainsäädännössä oli eräitä nimenomaisia säännöksiä, joiden mukaan ulosottoviran-
omaisella on oikeus saada tietoja velalliselle kuuluvista varoista. Esimerkiksi verotuslain 
132 §:n 2 momentin (1265/1988) mukaan ulosottoa varten veroilmoitukset sekä muut vero-
viranomaisille kertyneet asiakirjat oli annettava asianomaisen ulosottoviranomaisen tai sen 
edustajan käytettäväksi. Verotuslaki oli kumottu 1. tammikuuta 1996 verotusmenettelystä 
annetulla lailla (1558/1995). Verotuslain 132 § samoin kuin muut verotustietojen julkisuut-
                                                 
38 HE 145/1996 vp. 
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ta koskevat aikaisemmat säännökset olivat kuitenkin verotusmenettelystä annetun lain 95 
§:n nojalla voimassa enintään vuoden 1996 loppuun. 
Arvo-osuustileistä annetun lain (827/1991) 33 §:n 3 momentin mukaan ulosottoviranomai-
sella oli oikeus saada tietoja arvo-osuustileistä siltä osin kuin se on tarpeen ulosmittauksen 
tai turvaamistoimen toteuttamiseksi. Arvo-osuusrekisterin pitäjä oli velvollinen ilman, että 
arvo-osuuksia olisi ulosmitattu, vastaamaan, onko asianomaisella arvo-osuustili arvo-
osuusrekisterissä ja mitä arvo-osuuksia tilille on kirjattu. 
Jollei laissa ollut erityissäännöstä asianomaisen velvollisuudesta antaa ulosottomiehelle 
tietoja, ulosottomiehellä ei ulosottolain yleisen tietojensaantia koskevan säännöksen puut-
tuessa ollut mahdollisuutta saada salassa pidettävää tietoa täytäntöönpanon toteuttamiseksi. 
Esimerkiksi pankkisalaisuus oli voimassa myös ulosottomieheen nähden. 
Luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993) eli luottolaitoslain 94 §:n 1 momentissa 
asetettiin salassapitovelvollisuus sille, joka on saanut tietää luottolaitoksen asiakkaan tai 
muun henkilön taloudellista asemaa tai yksityisen henkilökohtaisia oloja koskevan seikan 
taikka liike- tai ammattisalaisuuden. 2 momentin mukaan tietoja oli velvollisuus kuitenkin 
antaa syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muulle viranomai-
selle, jolla on lain nojalla oikeus saada sellaisia tietoja. 
Suomen Pankkiyhdistyksen vuonna 1995 laatimien pankkisalaisuusohjeiden mukaan ulos-
ottoviranomaisen tiedustellessa yleisesti, onko pankissa velalliselle kuuluvaa ulosmittaus-
kelpoista omaisuutta, pankki ei voinut antaa tietoja. Jos talletus oli yksilöity ulosmittaus-
pöytäkirjassa siten, että on ilmoitettu ainakin pankin ja tilinomistajan nimi, pankki ilmoitti, 
onko velallisella pöytäkirjassa mainittuja varoja ulosmitatun rahamäärän ja täytäntöönpa-
nokulujen yhteismäärään asti. Jos varoja oli vähemmän, pankki ilmoitti niiden tarkan mää-
rän. Jos varoja nostettaessa tiliehtojen mukaan on esitettävä vastakirja tai talletustodistus, 
pankki antoi tietoja ainoastaan, jos vastakirja tai todistus on ulosmittauspöytäkirjaan tehdyn 
merkinnän mukaan ulosottoviranomaisen hallussa. Pantin ja säilytyksessä olevan omaisuu-
den tarkka yksilöinti ulosmittauspöytäkirjassa oli edellytys tietojen antamiseen. Talleloke-
roa koskevia tietoja ei annettu. Jos ulosottomiehellä oli tieto velallisen tallelokerosta, hän 
voi virkavastuullaan sen avata. 
Ulosottomies ei ollut oikeutettu saamaan tietoja myöskään vakuutuslaitoksista. Vakuutus-
yhtiölain 18 luvun 6 §:ssä (389/1995) olleen salassapitosäännöksen mukaan se, joka on 
vakuutustoiminnassa saanut tietoonsa vakuutusyhtiön tai jonkun muun taloudellista asemaa 
taikka jonkun henkilön terveydentilaa koskevan seikan taikka liike- tai ammattisalaisuuden, 
on velvollinen pitämään sen salassa. Tietoja voitiin kuitenkin luovuttaa muun muassa syyt-
täjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi, Rahoitustarkastukselle ja muual-
la laissa mainittujen tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle. 
Lainsäädännössä oli useita säännöksiä, jotka antoivat muille viranomaisille suhteellisen 
laajan tietojensaantimahdollisuuden. Poliisilain (493/1995) 35 §:n 1 momentin mukaan 
poliisilla oli oikeus saada viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä 
virkatehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat maksutta ja salassapitovelvolli-
suuden estämättä, jollei sellaisen tiedon tai asiakirjan antamista poliisille tai tietojen käyttöä 
todisteena ole laissa kielletty tai rajoitettu. Hallituksen esityksen HE 57/1994 vp poliisilaik-
si ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi mukaan tietojen saantia koskevat säännökset eivät oi-
keuta poliisia saamaan muulta viranomaiselta sellaista tietoa, jonka tuo viranomainen on 
saanut henkilöltä, joka olisi oikeutettu kieltäytymään kokonaan todistamasta asiassa. Polii-
silain 36 §:n 1 momentin mukaan poliisilla oli oikeus saada rikoksen estämiseksi tai selvit-
tämiseksi tarvittavia tietoja salassapitosäännösten estämättä myös yksityiseltä yhteisöltä tai 
henkilöltä. 
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Verotusmenettelystä annetun lain 19 ja 20 §:ssä asetettiin sivulliselle ja viranomaiselle laaja 
tietojenantovelvollisuus verottajalle. Kehotuksen tai pyynnön tietojen antamiseen antoi ve-
rohallitus tai lääninverovirasto. Sivullisen ei tarvinnut antaa sellaisia tietoja, joiden osalta 
on oikeus kieltäytyä todistamasta. Verotukseen vaikuttavia, taloudellista asemaa koskevia 
tietoja ei kuitenkaan saanut kieltäytyä antamasta. Viranomaisen ei tarvinnut antaa sellaisia 
tietoja, josta lain mukaan ei saa todistaa, poikkeuksena olivat verotukseen vaikuttavat, ta-
loudellista asemaa koskevat tiedot. 
Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 67 §:n mukaan selvittäjällä oli 
salassapitosäännösten estämättä tehtävänsä suorittamiseksi sama oikeus kuin velallisella 
saada tietoja velallisen pankkitileistä, maksuliikenteestä, sopimuksista ja sitoumuksista sekä 
velallisen varallisuudesta, verotuksesta ja muista velallisen taloudellista asemaa koskevista 
seikoista. Konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain (189/1995) 4 §:n 2 momen-
tissa annettiin konkurssiasiamiehelle vastaavanlainen tietojensaantioikeus velallisen tai 
konkurssipesän taloudellisesta asemasta. 

4.3.2 Hallituksen esitys ulosottolain muuttamisesta; ulosottomiehen 
tietojensaantioikeudet 

Hallitus antoi eduskunnalle 4.10.1996 esityksen laiksi ulosottolain muuttamisesta (HE 
145/1996 vp). Esitys koski ulosottomenettelyn tehostamista tilanteissa, joissa velallinen 
epäasianmukaisin keinoin pyrkii vaikeuttamaan ja välttelemään täytäntöönpanoa. Esityk-
sessä ehdotettiin lisättäväksi ulosottolakiin ulosottoviranomaisten tietojensaantia ja salassa-
pitoa koskevat säännökset. Esitys perustui oikeusministeriön virkamiestyöryhmän 21. tou-
kokuuta 1996 valmistuneeseen ehdotukseen. Ehdotuksesta järjestettiin laaja kuulemistilai-
suus, johon saapuneet suhtautuivat ehdotukseen pääosin myönteisesti. Esitettyä ulosottovi-
ranomaisten tiedonsaantioikeutta vastusti ainoastaan Eläketurvakeskus. Kuulemistilaisuu-
den jälkeisessä jatkovalmistelussa esitystä muutettiin saadun palautteen perusteella eräin 
osin muun muassa tietosuojan osalta. 
Hallituksen esityksen mukaan ehdotetun 3 luvun 34 f §:n nojalla ulosottomiehen käyttöön 
tulisivat myös muut kuin julkiset rekisterit ja muulla tavoin järjestetty muu kuin julkinen 
tieto, joka on toisen viranomaisen tai julkista tehtävää hoitavan yhteisön hallussa. Koska 
ulosottoviranomaiset eivät kuitenkaan tarvitse yhtä laajaa tietojensaantioikeutta kuin esi-
merkiksi poliisi, mainittuun pykälään ehdotettiin otettavaksi luettelo tiedoista, jotka ulosot-
toviranomainen on oikeutettu saamaan. Ulosottoviranomaisella olisi säännöksen mukaan 
oikeus saada velallisen tuloja ja varallisuutta koskevat tiedot, velallisen työsuhteita sekä 
eläkkeitä koskevat tiedot samoin kuin velalliseen yhteyden ottamiseksi tarvittavat tiedot. 
Velallisen yksityisyyden suojan vuoksi ehdotetussa 34 f §:ssä edellytettiin, että tietoja han-
kittaessa on otettava huomioon, ettei ulosottoviranomaisen haltuun joudu ulosottoasian kä-
sittelyyn kuulumattomia arkaluonteisia henkilötietoja. Säännöksen avulla pyrittiin ulosotto-
viranomaisten tietojen hankkiminen ohjaamaan sellaisiin alkuperäisiin lähteisiin, joista ei 
turhaan paljastuisi esimerkiksi arkaluonteista asiakassuhdetta. 
Hallituksen esityksen mukaan käytännössä velalliset usein yrittävät pakoilla ulosottoa paitsi 
vaihtamalla asuinpaikkaa myös määräämällä osoite- ja puhelintietonsa salaisiksi. Velallisen 
yksityisyyden suojaa tai perusoikeuksia ei loukkaa se, että ulosottomies saa muiden viran-
omaisten hallussa olevat tiedot, jotka ovat tarpeen yhteyden ottamiseksi velalliseen. Siinä-
kin tapauksessa, että velallinen on määrännyt väestörekisterissä olevat osoitetietonsa salai-
siksi, saattavat osoitetiedot ilmetä viranomaisten hallussa olevista asiakirjoista, kuten tuki-
päätöksistä. Väistämättä myös esimerkiksi silloin, kun ulosmittaus on toimitettu velallisen 
kotona, ilmenevät sanotut tiedot ulosmittauspöytäkirjasta. 
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Valtiovarainministeriössä oli valmisteilla verotustietojen julkisuutta koskeva lakiehdotus. 
Ehdotukseen sisältyi myös ulosottoviranomaisten tietojensaantia koskeva erityissäännös. 
Siltä osin kuin erillislaeissa oli tai tuli olemaan vastaavanlaisia erityissäännöksiä ulosottovi-
ranomaisen oikeudesta saada muutoin salassa pidettäviä tietoja, ne olisivat ehdotettuun 
ulosottolain 3 luvun 34 f §:ään nähden ensisijaisia.  
Velallisen veroilmoitukset ja niiden liitteet olivat jo aiemmin ulosottomiehen käytössä ve-
rotustietojen luovuttamisesta annettujen erityissäännösten nojalla. Keskeisimmät tiedot 
viimeisestä verotuksesta olivat saatavissa atk:n avulla. Verotusasiakirjoissa on kuitenkin 
paljon muutakin sellaista tietoa, mikä pitäisi olla tarvittaessa ulosottomiehen käytössä. Täl-
laisia tietoja ovat esimerkiksi arvonlisäverotukseen ja arvonlisäveron palautuksiin, perintö- 
ja lahjaverotukseen, omaisuuden luovutuksiin sekä verotarkastuksiin liittyvät tiedot. Myös 
rikoshyödyn jäljittämisprojektin yhteydessä alkanut viranomaisten välinen yhteistyö, jota 
saatujen hyvien kokemusten perusteella on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa, edellyttää, 
että kaikki veroviranomaisten hallussa olevat velallisen taloudellista asemaa koskevat tiedot 
ovat ulosottomiehen käytettävissä. Mainitut seikat tulisi ottaa huomioon verotustietojen 
julkisuutta koskevan lain valmistelussa. 
Lakivaliokunta piti mietinnössään LaVM 23/1996 vp hallituksen esityksen tavoitteiden 
toteuttamista yhteiskunnan kannalta välttämättömänä. Valiokunta ehdotti kuitenkin, että 
sekä sivullisen että viranomaisen tiedonantovelvollisuutta koskevissa pykälissä termi ”tar-
peelliset tiedot” muutettaisiin muotoon ”välttämättömät tiedot”. Tällä viitattiin EU:n tieto-
suojadirektiivin välttämättömyysperiaatteeseen. Samoin korostettiin sitä, että tietoja voi-
daan hankkia esimerkiksi Eläketurvakeskuksen rekisteristä vain, jos velallinen ei ole itse 
ilmoittanut työpaikkaa tai esimerkiksi osoittanut muuta tuloa tai omaisuutta ulosmittauksen 
kohteeksi, tai jos osoittautuu, että velallinen epäasiallisin keinoin välttelee täytäntöönpanoa. 
Eduskunnan hyväksymässä muodossa ulosottomiehen tietojensaantia koskeva ulosottolain 
34 f § tuli kuulumaan seuraavasti: 

Täytäntöönpanoa varten välttämättömien tietojen saamiseksi ulosottomiehellä on 
yksittäisessä ulosottoasiassa oikeus salassapitosäännösten estämättä saada viran-
omaiselta tai julkista tehtävää hoitavalta yhteisöltä 34 e §:ssä säädettyjen tietojen li-
säksi: 

1) velallisen tuloja ja varallisuutta koskevat tiedot; 

2) velallisen työ- ja palvelussuhteita sekä eläkkeitä koskevat tiedot; sekä 

3) velallisen osoite- ja puhelintiedot samoin kuin muut yhteydenottoon tarvittavat 
tiedot. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja hankittaessa on otettava huomioon, ettei 
ulosottoviranomaisen haltuun joudu ulosottoasian käsittelyyn kuulumattomia arka-
luonteisia henkilötietoja. 

Jos muussa laissa on säännös ulosottoviranomaisen oikeudesta salassapitosäännös-
ten estämättä saada tietoja asianomaiselta viranomaiselta tai julkista tehtävää hoita-
valta yhteisöltä, on sitä noudatettava. 

Ulosottomiehellä on oikeus saada 1 ja 3 momentissa tarkoitetut tiedot maksutta. Mi-
tä tässä momentissa säädetään, ei koske automaattisen tietojenkäsittelyn avulla luo-
vutettuja tietoja. 
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4.3.3 Hallituksen esitys ulosottolain muuttamisesta; ulosottomiehen 
salassapitovelvollisuus 

Viranomaisten välisen tietojenvaihdon tehostamiseksi ehdotettiin, että ulosottomiehen olisi 
ilmoitettava syyttäjä- tai esitutkintaviranomaiselle, jos ulosottomies havaitsee, että velalli-
nen on saattanut syyllistyä rikoslain 39 luvun 1–3 §:ssä tarkoitettuihin rikoksiin. Mainitut 
tunnusmerkistöt koskevat velallisen epärehellisyyttä, törkeää velallisen epärehellisyyttä, 
velallisen petosta ja törkeää velallisen petosta. Velallisen petoksen tunnusmerkistöön kuu-
luu muun muassa se, että velallinen hankkiakseen itselle tai toiselle oikeudetonta taloudel-
lista hyötyä ulosottomenettelyssä salaa omaisuuttaan taikka antaa väärän tai harhaanjohta-
van tiedon velkojien kannalta merkityksellisestä seikasta. On perusteltua, että ulosottomie-
helle asetetaan velvollisuus tehdä sanotunlaisesta velallisen toiminnasta ilmoitus poliisille 
tai syyttäjälle. 
Jos kysymys on muun kuin edellä todetun velallisen rikollisen toiminnan ilmi tulemisesta 
täytäntöönpanon yhteydessä, olisi ulosottomiehellä ehdotetun 3 luvun 34 g §:n mukaan 
oikeus antaa asiasta tarpeellisia tietoja syyttäjä- tai esitutkintaviranomaiselle. Viranomais-
ten välisenä epävirallisena tietojenvaihtona ulosottomiehellä olisi oikeus antaa tarpeellisia 
tietoja havaitsemistaan velallisen väärinkäytöksistä myös muille viranomaisille, kuten ve-
roviranomaisille, työviranomaisille tai konkurssiasiamiehelle. 
Hallituksen esittämä ulosottomiehen tietojenanto-oikeutta koskeva 34 g §:n 3 momentti 
kuului seuraavasti: 

Ulosottomiehen on ilmoitettava syyttäjä- tai esitutkintaviranomaiselle, jos hän epäi-
lee, että velallinen on saattanut syyllistyä rikoslain 39 luvun 1, 1 a, 2 tai 3 §:ssä tar-
koitettuun rikokseen. Jos velallinen on saattanut syyllistyä muuhun rikolliseen toi-
mintaan, ulosottomiehellä on oikeus antaa tarpeellisia tietoja asiasta syyttäjä- tai 
esitutkintaviranomaiselle. Ulosottomies voi antaa tarpeellisia tietoja myös verovi-
ranomaiselle, työviranomaiselle, konkurssiasiamiehelle tai muulle viranomaiselle 
havaitsemistaan velallisen väärinkäytöksistä. 

Lakivaliokunta katsoi mietinnössään, että 3 momenttia on syytä selkeyttää. Riittää, että 
ulosottomiehellä on oikeus ilmoittaa syyttäjä- ja esitutkintaviranomaisille havaitsemistaan 
rikosepäilyistä ja hän saa ilmoittaa mahdollisesti havaitsemistaan väärinkäytöksistä muille 
viranomaisille. Lisäksi tarvitaan säännös, jolla ulosottomiestä kielletään antamasta tietoja 
väärinkäytöksistä silloin, kun tieto on saatu henkilöltä, jolla olisi oikeus tai velvollisuus 
kieltäytyä todistamasta oikeudenkäynnistä, tai kun tieto väärinkäytöksestä on saatu sivulli-
selta itseltään. Valiokunta ehdotti, että 3 momenttia muutettaisiin edellä sanotun mukaises-
ti. Samalla valiokunta pykälän perusteluihin viitaten totesi tarkoituksena olevan, että ilmoi-
tus tehdään normaalin ulosottotoiminnan yhteydessä havaituista seikoista. 
Eduskunnan hyväksymässä muodossa ulosoottolain 34 g §:n 3 momentti tuli kuulumaan 
seuraavasti: 

Ulosottomies saa antaa tarpeellisia tietoja syyttäjä- tai esitutkintaviranomaiselle, jos 
on syytä epäillä, että velallinen on saattanut syyllistyä rikokseen. Ulosottomies saa 
antaa tarpeellisia tietoja myös veroviranomaiselle, työviranomaiselle, konkurssi-
asiamiehelle tai muulle viranomaiselle havaitsemistaan velallisen väärinkäytöksistä. 
Ulosottomies ei kuitenkaan saa antaa toiselle viranomaiselle tietoja velallisen vää-
rinkäytöksistä, jos tieto näistä on saatu henkilöltä, joka olisi oikeudenkäynnissä oi-
keutettu tai velvollinen kieltäytymään todistamasta kyseisistä seikoista, eikä myös-
kään sivulliselta itseltään saamiaan tietoja tämän väärinkäytöksistä. 

Laki ulosottolain muuttamisesta (171/1997) tuli voimaan 15.3.1997. 
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4.4 Liiketoimintakieltolain uudistus 

Liiketoimintakiellosta annettua lakia muutettiin vuoden 1998 maaliskuun alusta. Asiaa kos-
keva hallituksen esitys HE 198/1996 vp annettiin eduskunnalle 25.10.1996. Muutos liittyi 
valtioneuvoston periaatepäätökseen hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja 
harmaan talouden vähentämiseksi. Liiketoimintakieltojen tuomitsemiskynnystä pidettiin 
varsin korkeana ja järjestelmän merkittävänä epäkohtana valvonnan puuttumista. Lain muu-
toksella kiellon määräämisen edellytyksiä tarkistettiin ja soveltamisalaa muutettiin. Kiellon 
vähimmäisaikaa nostettiin kolmeen vuoteen ja enimmäisaikaa seitsemään vuoteen. Kiellon 
noudattamisen valvonta määrättiin poliisin tehtäväksi. 
Lainmuutoksen (1220/1997) yhtenä tavoitteena oli tehostaa liiketoimintakiellon edellytys-
ten selvittämistä ja kiellon noudattamisen valvontaa. Lailla laajennettiin velvollisuuksia 
tutkia kiellon edellytyksiä ja valvoa kieltoa. Poliisin oikeus saada verotustietoja ei kattanut 
kaikkia niitä tarpeita, joihin poliisi tarvitsi verotustietoja liiketoimintakiellon valvomiseksi. 
Kun liiketoimintakiellosta annetun lain muutosta valmisteltiin, asiasta ei ehdotettu lakiin 
säännöstä, vaan poliisin tietojensaantioikeuden laajentaminen jätettiin ratkaistavaksi vero-
lainsäädännön asianomaisten muutosten yhteydessä. Tähän asiaan palattiin myöhemmin 
hallituksen esityksessä HE 149/1999 vp. 

4.5 Laki yritystuen yleisistä ehdoista 

Hallitus antoi 4.2.1997 eduskunnalle esityksen laiksi yritystuen yleisistä ehdoista.39 Vuoden 
1998 alussa voimaan tulleessa laissa annettiin yleiset säännökset yritystuen valvonnasta ja 
tuensaajan tietojenantovelvollisuudesta. Tarkoituksena oli, että tuen käyttöä asetettujen 
ehtojen mukaisesti voitaisiin seurata tehokkaasti. Toimivaltaisella viranomaisella samoin 
kuin tämän määräämällä virkamiehellä oli oikeus saada tuensaajalta tarkastettavakseen ja 
käyttöönsä valvonnan kannalta tarpeelliset asiakirjat ja muut tallenteet. Tarkastukseen oi-
keutetulla virkamiehellä oli lisäksi oikeus päästä tarkastusta varten tuensaajan liiketiloihin, 
varastotiloihin sekä muihin ammatillisessa käytössä oleviin tiloihin. Tuensaajan oli myös 
toimitettava viipymättä siltä pyydetyt valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset. 
Salassapitoa koskeva säännös esti seurannan ja valvonnan yhteydessä saatujen muun muas-
sa liikesalaisuuksia koskevien tietojen luovuttamisen eteenpäin. Kuitenkin tietoja voitiin 
antaa toimivaltaisille viranomaisille ehdotetun lain mukaisten tehtävien suorittamista var-
ten, syyttäjä- ja poliisiviranomaisille rikoksen estämistä tai selvittämistä varten sekä tuo-
mioistuimelle samoin kuin muutoksenhakuviranomaiselle. Lain säännösten todettiin tuke-
van osaltaan valtioneuvoston 1 päivänä helmikuuta 1996 tekemää periaatepäätöstä hallituk-
sen ohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi.40 Laki yritystuen 
yleisistä ehdoista (786/1997) on nyttemmin kumottu ja sen tilalle annettiin laki taloudelli-
seen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (429/2016), joka tuli voimaan 
1.7.2016.41 

                                                 
39 HE 252/1996 vp. 
40 Ks. tarkemmin HE 252/1996 vp. Myös Euroopan yhteisöjen säännösten ja Suomea velvoittavien kansain-
välisten sopimusten niin edellyttäessä voitaisiin tietoja antaa eteenpäin. 
41 Ks. viimeksi mainitusta laista tarkemmin HE 22/2016 vp. 
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4.6 Alkoholivalvontaviranomaisten oikeus saada tietoja muilta 
viranomaisilta 

Eräs merkittävimmistä ensimmäiseen talousrikostorjuntaohjelmaan perustuvista viran-
omaisten välistä tietojenvaihtoa koskevista säännösmuutoksista käynnistyi 28.11.1997, jol-
loin eduskunnalle annettiin hallituksen esitys HE 230/1997 vp laiksi alkoholilain 44 ja 47 
§:n muuttamisesta. 
Hallituksen esityksen perusteluissa viitattiin valtioneuvoston 1 päivänä helmikuuta 1996 
tekemään periaatepäätökseen hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja har-
maan talouden vähentämiseksi. Ohjelman toteuttamisen avulla pyrittiin muun ohessa elin-
keinoelämän terveen kilpailun ja toimintaedellytysten parantamiseen lisäämällä erityisesti 
eri viranomaisten keskinäistä yhteistyötä sekä mahdollistamalla erityislainsäädäntöä, esi-
merkiksi alkoholilainsäädäntöä, kehittämällä talousrikostorjuntaan ja harmaan talouden 
laajenemisen ehkäisyyn liittyvien tietojen luovutusta eri viranomaisten välillä. Valtioneu-
voston ministeriöt oli velvoitettu ottamaan huomioon talousrikollisuuden ja harmaan talou-
den ehkäisemiseen pyrkivät toimet suunnittelussaan ja tavoitteidensa asettelussa. Ministeri-
öillähän oli päävastuu huolehtia hallinnonalansa riittävistä toimintaedellytyksistä. 
Lakiesityksen mukaan Euroopan unionin jäsenyys velvoitti Suomea edistämään palveluiden 
ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Alkoholijuomien ja muiden alkoholipitoisten aineiden 
osalta tavaroiden vapaa liikkuminen tuli toteutumaan vuoden 2004 alkuun mennessä. Tä-
män johdosta arvioitiin, että myös rikosten ja muiden väärinkäytösten mahdollisuudet alko-
holielinkeinojen alueella lisääntyisivät. Alkoholilainsäädännön edellyttämää valvontaa suo-
rittavat viranomaiset voisivat yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa merkittävästi eh-
käistä rikollisen toiminnan aiheuttamien taloudellisten ja muiden vahinkojen syntymistä. 
Erityisen tärkeää olisi tehostaa majoitus- ja ravitsemisliike-elinkeinon alkoholivalvontaa. 
Valvonnan vähäisten voimavarojen kohdentamiseksi oli syytä taata alkoholilainsäädännön 
valvontaa suorittaville viranomaisille riittävät toiminnalliset edellytykset. Tärkeää oli myös 
tietojen riittävän laaja rekisteröinti sekä mahdollisuus tietojen vaihtoon eri viranomaisten 
välillä. 
Alkoholilain (1143/1994) 44 §:n 1 ja 2 momentissa säädettiin sosiaali- ja terveydenhuollon 
tuotevalvontakeskuksen ja lääninhallitusten valvottavia alkoholielinkeinoja koskevasta tar-
kastus- ja tiedonsaantioikeudesta. Laissa ei näille valvontaviranomaisille ollut asetettu yh-
teistyövelvoitetta eikä velvollisuutta perustaa ja ylläpitää yhteistä elinkeinorekisteriä tai 
niiden käyttöön tarkoitettuja muita rekistereitä alalla toimivista tai alalle pyrkivistä elinkei-
nonharjoittajista. Tätä voitiin tuolloisessa tilanteessa pitää epäkohtana, sillä käytännössä 
olisi monista alkoholielinkeinojen ongelmista voitu välttyä, jos käytettävissä olisi ollut no-
peasti lupa- ja valvontaviranomaisten käyttöön tarkoitettua tietoa. Näillä viranomaisilla tuli 
välittömästi olla käytettävissään keskeiset tiedot alkoholielinkeinojen piirissä toimivista ja 
niiden piiriin pyrkivistä elinkeinonharjoittajista. Tällaisia tietoja olivat muun ohessa yksi-
löidyt tiedot elinkeinonharjoittajista, poliisitutkinta-, syyte- ja tuomioistuinkäsittelyistä, 
erityisesti alkoholirikoksista ja -rikkomuksista, veroveloista, ulosottoasioista, yrityssanee-
rauksista, konkurssi- ja velkomisasioista ja velkajärjestelyistä. Tämän vuoksi ehdotettiin 
alkoholilain 44 §:ään lisättäväksi uusi 3 momentti niin, että alkoholilupa- ja tuotevalvonta-
tietojärjestelmän osana tuotevalvontakeskus ja lääninhallitukset velvoitettaisiin pitämään 
alkoholielinkeinorekisteriä lupa-asioiden käsittelyä ja valvontaa sekä alkoholitilastointia 
varten. Rekisteröitävistä tiedoista säädettäisiin alkoholilain 44 §:n 4 momentissa. 
Alkoholilain 47 §:ssä säädettiin tuotevalvontakeskuksen ja lääninhallituksen asianomaisen 
virkamiehen oikeudesta saada muilta viranomaisilta virka-apua alkoholilainsäädännön nou-
dattamisen valvomiseksi ja täytäntöön panemiseksi sekä alkoholipitoisten aineiden väärin-
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käytön selvittämiseksi. Käytännössä virka-apua sääntelevää lainkohtaa ei aina voitu sovel-
taa, kun oli tarvittu tietoja muilta viranomaisilta. Esimerkiksi tietoja maksamattomista 
erääntyneistä veroista, mitkä tiedot olivat tärkeitä punnittaessa alkoholilaissa säädettyä ha-
kijoiden luotettavuutta, voitiin käyttää ainoastaan silloin, kun tällainen tieto oli saatu alko-
holilain 44 §:n 1 ja 2 momentin nojalla hakijalta itseltään. Alkoholielinkeinojen valvonnan 
tehostamiseksi sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi oli välttämätöntä 
parantaa eri viranomaisten välistä yhteistyötä. Vaadittavan luotettavuuden ja tarvittavien 
edellytysten selvittämistä lupia myönnettäessä edellyttivät alkoholin valmistuslupa, maa-
hantuontilupa, vähittäismyyntilupa, alkoholijuomien ja väkiviinan käyttölupa tuotannolli-
seen tarkoitukseen, anniskelulupa sekä alkoholijuomien ja väkiviinan tukkumyyntilupa. 
Myönnetyn luvan peruuttaminen edellytti myös muun ohessa luvanhaltijan edellytysten ja 
luotettavuuden menetystä. Tämä oli parhaiten todettavissa muilta viranomaisilta saaduilla 
tiedoilla. 
Edellä olevan johdosta ehdotettiin alkoholilain 47 §:ään lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka 
mukaan poliisi-, rikosrekisteri-, syyttäjä-, tulli-, ulosotto-, vero-, väestörekisteri- ja muiden 
viranomaisten olisi salassapitosäännösten estämättä pyydettäessä annettava tuotevalvonta-
keskukselle ja lääninhallitukselle sekä niiden asianomaisille virkamiehille valvontaviran-
omaisten tarvitsemia tietoja lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudat-
tamisen valvomiseksi taikka haettaessa alkoholilaissa tarkoitettua lupaa. Salassapitovelvol-
lisuuden korostamiseksi ehdotettiin lain 47 §:n 3 momentiksi säännöstä, jonka mukaan toi-
selta viranomaiselta saatuun tietoon sovellettaisiin 45 §:n 1 momentissa säädettyä salassapi-
tovelvollisuutta, joka koski tietoa yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta taikka 
liike- tai ammattisalaisuutta. Se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus oli säädetty, voi to-
sin antaa suostumuksensa tällaisten tietojen antamiseen tai käyttämiseen. 
Hallituksen esityksen HE 230/1997 vp perustelujen mukaan esityksestä pyydettiin lausunto 
oikeusministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, sosiaali- ja tervey-
denhuollon tuotevalvontakeskukselta, tietosuojavaltuutetulta ja verohallitukselta. Näitä lau-
suntoja ei taltioitu hallituksen esityksen valmisteluasiakirjojen yhteyteen eikä niistä onnis-
tuttu jäljittämään tätä tutkimusta varten muita kuin valtiovarainministeriön antama lausun-
to. Lausunnossaan valtiovarainministeriö katsoi, että valvonnan voimavaroihin panostami-
nen tilanteessa, jossa alkoholielinkeinoihin lukeutuvia toimintoja asteittain EU:n jäsenyy-
den vuoksi vapautetaan, ei ollut perusteltua. Näin oli siitäkin huolimatta, että esityksessä 
ehdotetut viranomaisten väliset tiedonsiirtoyhteydet olivat periaatteessa mahdollisia. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta puuttui mietinnössään StVM 1/1998 vp ehdotetun alkoholi-
lain 47 §:n sanamuotoon. Valiokunta piti tärkeänä, että laki turvaisi joustavan yhteistyön 
viranomaisten kesken. Tämän vuoksi valiokunta piti tarpeellisena, että pykälän 2 moment-
tia tarkistetaan siten, että se mahdollistaa myös oma-aloitteisen tarvittavien tietojen toimit-
tamisen viranomaisten välillä eikä vain tietojen antamisen niitä erityisesti pyydettäessä. 
Edelleen valiokunta piti riittävänä, että laissa mainitaan ainoastaan tuotevalvontakeskus ja 
lääninhallitus tahoina, joille tiedot on annettava, ilman viittausta yksittäisiin virkamiehiin. 
Valiokunnan käsityksen mukaan valvontaviranomaisten yksittäisten virkamiesten asema oli 
ratkaistavissa virastojen sisäisillä, työn organisointiin liittyvillä toimilla. Valiokunta ehdotti 
pykälän 5 momentin muuttamista siten, että siitä poistetaan sana ”pyydettäessä” ja että viit-
taus valvontaviranomaisten asianomaisiin virkamiehiin poistetaan. Näin muutettuna laki 
alkoholilain 44 ja 47 §:n muuttamisesta (210/1998) tuli voimaan 1.4.1998. Säännöksellä on 
ollut suuri merkitys erityisesti ravintola-alaan kohdistuvissa valvontahankkeissa sen mah-
dollistaessa tehokkaan viranomaisyhteistyön sekä kohdevalintavaiheessa että itse valvonta-
toimenpiteiden aikana. 
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4.7 Skinnarin työryhmän muistio 8.1.1998 

Valtioneuvosto asetti 23.10.1997 ministerityöryhmän tekemään vuoden 1997 loppuun 
mennessä tarvittavat toimenpidesuositukset ja yhteenvedon valtion vakuusrahaston päätök-
sentekomenettelystä ottaen tällöin huomioon myös omaisuudenhoitoyhtiöiden aseman, ta-
lousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaohjelman toteutumisesta sekä ylivelkaantu-
misen seurauksista ja sen korjaamiseen käytettyjen menetelmien tarkoituksenmukaisuudes-
ta. Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin ministeri Jouko Skinnari ja jäseniksi oikeusmi-
nisteri Kari Häkämies, sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam, maa- ja metsätalousministeri 
Kalevi Hemilä, ministeri Terttu Huttu-Juntunen sekä ympäristöministeri Pekka Haavisto. 
Ministerityöryhmälle nimettiin eri ministeriöiden edustajista koostuva valmisteleva virka-
miestyöryhmä. 
Työryhmä totesi, että talousrikostorjuntaohjelman lainsäädäntöhankkeista on suurin osa 
joko toteutettu tai valmistelu oli hyvin pitkällä. Tämä koski osakeyhtiö-, liiketoimintakiel-
to-, konkurssi-, julkisuus- ja salassapitolainsäädännön sekä ns. passiivista veropetosta kos-
kevaa rikoslain säännösten uudistamista sekä rahanpesun torjuntaa, ulosoton tehostamista, 
tulojen salaamismahdollisuuksien vähentämistä ja julkisten tukien valvontamenettelyä ja 
julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön muuttamista. Valmisteltavana olivat edellä 
mainittujen lisäksi kaupparekisteri-, ulosotto-, esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön sekä 
rikoslain menettämisseuraamuksia koskevien säännösten uudistaminen. 
Työryhmä teki 8.1.1998 valmistuneessa raportissaan42 seuraavat viranomaisten väliseen 
tietojenvaihtoon liittyvät toimenpide-ehdotukset: 

4.7.1 Yhteisen yritystunnusjärjestelmän toteuttaminen43 

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaohjelman mukaan arvonlisäveron kiertä-
mismahdollisuuksia tuli vähentää mm. velvoittamalla verovelvollinen esittämään yksilöinti-
tunnuksensa vähennyksiin oikeuttavissa laskuissa ja tositteissa. Tätä torjuntaohjelman edel-
lyttämää toimenpidettä ei ollut erikseen valmisteltu, vaan asia kytkeytyi yhteisen yritystun-
nusjärjestelmän toteuttamiseen. 
Osakeyhtiölain (734/1978) mukaan osakeyhtiön oli ilmoitettava kirjeissään ja lomakkeis-
saan muun muassa kaupparekisterinumero. Tiedot oli ilmoitettava kirjeissä ja lomakkeissa 
1.9.1998 lähtien. Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama kaupparekisterityöryhmä ehdot-
ti 2.4.1996 antamassaan muistiossa ilmoitusvelvollisuuden laajentamista siten, että kaikkien 
kaupparekisteriin merkittyjen elinkeinonharjoittajien tulisi ilmoittaa kirjeissään ja lomak-
keissaan kaupparekisterinumero tai tunnus, jonka avulla elinkeinonharjoittajaa koskevat 
tiedot olisivat löydettävissä rekisteristä. Tietojen antamisvelvollisuus ei koskisi säätiöitä ja 
rekisteröityjä yhdistyksiä, joita ei ollut merkitty myös kaupparekisteriin. Ehdotuksen perus-
teella kauppa- ja teollisuusministeriössä valmisteltiin hallituksen esitystä uudeksi kauppa-
rekisterilaiksi. 
Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) käynnistämä Tunnus-projekti eh-
dotti 30.5.1997 antamassaan raportissa, että PRH:n oikeushenkilörekistereissä ja verohal-
linnossa otettaisiin käyttöön yhteinen yritystunnusjärjestelmä. Yhteinen tunnusjärjestelmä 
koskisi osakeyhtiöitä, osuuskuntia ja muita yhteisöjä, jotka syntyisivät PRH:n rekistereihin 
merkitsemisellä, avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä ja yksityisiä elinkeinonharjoitta-
jia. Verohallinto antaisi lisäksi tunnuksen aina omille verotusyksiköilleen (verotusyhty-
                                                 
42 Ministeri Skinnarin työryhmä; Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset 8.1.1998, VM 504/09/98. 
43 Vastuuministeriöinä KTM, VM ja OM. 
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mät)44. Työryhmä ehdotti yhtenäiseen tunnusjärjestelmän toteutuksen tavoiteaikatauluksi 
1.1.1999. Vanhojen, jo rekisterissä olevien yritysten osalta tavoitteena oli siirtyä uuteen 
järjestelmään sitä mukaa, kun nykyisten yksiköiden tunnusten kohdentaminen saadaan teh-
tyä. Lausuntokierroksella työryhmän ehdotuksia kannatettiin yleisesti. Vuoden 1998 tam-
mikuussa käynnistettiin Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallituksen yhteinen jatko-
projekti, jonka tehtävänä oli määritellä tunnusjärjestelmän tekninen ratkaisumalli. 
Edellä mainittujen uudistusten tavoitteena oli erityisesti järjestelmän yksinkertaistaminen. 
Lainmuutokset merkitsisivät samalla sitä, että kaikkien arvonlisäverovelvollisten olisi il-
moitettava yksilöintitunnuksensa laskuissa ja kirjeissä. Työryhmä kiirehti Patentti- ja rekis-
terihallituksen ja verohallinnon yhteisen yritystunnusjärjestelmän käyttöönottoa. Valmiste-
lun yhteydessä piti myös selvittää, tulisiko kaupparekisterityöryhmän ehdotusta vastaavat 
muutokset toteuttaa yhdistysrekisteriä ja säätiörekisteriä koskevassa sääntelyssä. 

4.7.2 Työsuojelu- ja muiden viranomaisten yhteistyö harmaan talouden 
torjunnassa45 

Harmaaseen talouteen liittyviin veronmaksun ja muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden 
laiminlyönteihin voidaan työryhmän mukaan puuttua useasti tehokkaimmin eri viranomais-
ten yhteistyöllä. Työsuojelupiireillä voi käytännössä olla tietojenvaihdossa ja muussa yh-
teistyössä keskeinen asema. Työmarkkinajärjestöt olivat samansuuntaisesti kiinnittäneet 
huomiota tähän asiaan tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 1998–1999. 
Työryhmä piti tärkeänä selvitystoimia ja toimenpiteisiin ryhtymistä sen suhteen, miten työ-
suojelu- ja muiden viranomaisten yhteistyötä tehostamalla voitaisiin kehittää tietojenvaih-
toa ja muuta yhteistoimintaa harmaaseen talouteen liittyvien yhteiskunnallisten velvoittei-
den laiminlyöntien selvittämiseksi ja niiden ehkäisemiseksi. 

4.7.3 Verotustietojen luovuttaminen poliisille rikoksen estämiseksi ja 
selvittämiseksi46 

Verotustiedot ovat olleet salassa pidettäviä. Verohallinnolla oli kuitenkin oikeus oma-
aloitteisesti ilmoittaa poliisille epäilemästään rikoksesta, josta saattoi seurata vähintään 
kuuden kuukauden vankeusrangaistus. Samoin sillä oli oikeus ilmoittaa eräille eläkelaitok-
sille ja tukien maksajille näiden toimialaan kuuluvista laiminlyönneistä. Poliisille voitiin 
antaa sen pyynnöstä verotustietoja rikoksen tutkintaa varten. 
Oli esitetty, että verotustietoja tulisi voida luovuttaa poliisille myös rikosten ennalta estä-
mistä varten sekä rikosten selvittämiseen tilanteessa, jossa varsinaista esitutkintaa ei ollut 
vielä aloitettu. Verotustietojen luovuttamista oli pidetty tärkeänä esimerkiksi tiedusteluvai-
heessa, jossa pyrittiin todentamaan harmaasta taloudesta tai muusta talousrikoksesta saatuja 
vihjetietoja. Sama koskisi myös tilanteita, joissa rikoshyötyä jäljitettiin. 
Työryhmä esitti, että VM yhdessä SM:n kanssa selvittäisi laajempaa verotustietojen luovut-
tamismahdollisuutta poliisille ottaen huomioon sekä poliisin tiedonsaantitarpeen että vero-
hallinnon asiakkaiden riittävän tietosuojan. VM:n tulisi ryhtyä tarvittaviin lainsäädäntötoi-
miin verotietojen julkisuutta koskevan lain muuttamisen yhteydessä. 

                                                 
44 Verotusyhtymä on kahden tai useamman henkilön muodostama yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on 
kiinteistön käyttö, viljely tai vuokraus. 
45 Vastuuministeriönä STM. 
46 Vastuuministeriöinä VM ja SM. 
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4.8 Henkilörekisterilaista henkilötietolakiin 

Henkilötietojen keräämistä, tallettamista, käyttämistä ja luovuttamista koskevat yleiset 
säännökset sisältyivät henkilötietolakia ennen henkilörekisterilakiin (471/1987) ja henkilö-
rekisteriasetukseen (476/1987). Ne tulivat voimaan vaiheittain vuoden 1988 alusta ja kaikil-
ta osin vuoden 1989 alusta. Henkilötietojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä oli lisäksi 
runsaasti eri alojen erityislainsäädännössä. Henkilörekisterilaki määritteli henkilötietojen 
keräämiseen, tallettamiseen, käyttöön ja luovuttamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. 
Sen takaaman tietosuojan tarkoituksena oli tiedon kohteena olevan henkilön yksityisyyden 
sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa turvaaminen. Henkilörekisterilaki oli tietosuojan yleis-
laki. Laki oli toissijainen: muussa laissa olevat erityissäännökset syrjäyttivät henkilörekiste-
rilain vastaavat säännökset. Lakia sovellettiin sekä yksityisten että viranomaisten pitämiin 
henkilörekistereihin. 
Henkilörekisterilaki vastasi tietosuojan yleisiä perusperiaatteita, joita olivat muun muassa 
tietojen keräämisen asianmukaisuutta ja laillisuutta sekä tietojen laatua koskevat vaatimuk-
set, arkaluonteisen tiedon rekisteröintikiellon ja käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate 
samoin kuin rekisterinpidon avoimuutta ja rekisteröidyn osallistumisoikeuksia koskevat 
periaatteet. Henkilörekisterilaki määritteli rekisterinpidon yleiset edellytykset (suunnittelu- 
ja asianmukaisuusvaatimus) ja velvoitteet (yleisen huolellisuusvelvoite, rekisterin ja sen 
tietojen suojaamisvelvoite). Lisäksi laissa määriteltiin rekisterin perustamisedellytykset 
(yhteys- ja tarpeellisuusvaatimus) ja tietojen laatua koskevat vaatimukset (tietojen käyttö-
tarkoitussidonnaisuus ja virheettömyysvaatimus sekä arkaluonteisia tietoja koskevat rajoi-
tukset). Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluivat rekisteritietojen tarkastusoikeus, oikeus saada 
virheellinen tieto korjatuksi sekä kielto-oikeus. 
Ennakkovalvonta rakennettiin verrattain suppean ilmoitusmenettelyn varaan. Valvontavi-
ranomaisena toimivan tietosuojavaltuutetun tehtäväksi annettiin tarkastustoiminnan lisäksi 
rekisterikohtainen ohjaus sekä yleisten ohjeiden antaminen muun muassa tietojen suojauk-
sesta. Merkittävin päätöksentekovalta annettiin tietosuojalautakunnalle, jonka toimivaltaan 
kuului antaa määräyksiä lainvastaisen toiminnan oikaisemisesta ja luvan antaminen yksi-
tyisten henkilörekisterien arkistointiin sekä poikkeuslupahakemusten käsittely ja ratkaise-
minen. Poikkeuslupajärjestelmä säädettiin antamaan tarpeellista liikkuma-alaa aikaisemmin 
sääntelemättömän elämänalueen monimuotoisuuden sekä tietojensiirtoa koskevan lainsää-
dännön kehittymättömyyden vuoksi. 
Henkilörekisterilaissa oli omaksuttu käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate.47 Henkilöre-
kisteriä varten kerättyjä ja siihen merkittyjä tietoja sai rekisteritoiminnassa käyttää vain 
ennakolta määriteltyjen käyttötarkoitusten mukaisesti. Tämä pääsääntö ilmeni henkilörekis-
terilain 16 §:stä. Käyttötarkoitussidonnaisuuden vaatimus ei kuitenkaan ollut ehdoton. 
Henkilörekisterin käyttötarkoitus voitiin laissa säädetyin edellytyksin määritellä myöhem-
min uudelleen.48 
Hallituksen esitys henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (96/1998) annettiin 
eduskunnalle 1.9.1998 ja lait (523–526/1998) vahvistettiin 22.4.1999. Henkilötietolaki tuli 
voimaan kesäkuun alussa vuonna 1999. Lain tarkoituksena oli toteuttaa yksityiselämän suo-
jaa ja muita yksityisyyden suojaa koskevia perusoikeuksia henkilötietojen käsittelyssä. Laki 
                                                 
47 Henkilörekisterilaissa puhuttiin tosin tarkoitussidonnaisuudesta. Lain 16 §:n 1. virke kuului seuraavasti: 
”Henkilörekisterissä olevia henkilötietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, joka on määritelty ennen 
tietojen keräämistä, jollei tämän tai muun lain säännöksestä muuta johdu.” 
48 Lisäksi rekisterinpitäjällä oli henkilörekisterilain 16 §:n mukaan, riippumatta siitä, miten henkilörekisterin 
käyttötarkoitus oli määritelty, lupa käyttää rekisterissä olevia tietoja tilastollisesti omaan tutkimus- ja suunnit-
telutoimintaansa. 
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on tietosuojan yleislaki, josta voidaan poiketa tai jota voidaan täydentää muulla lailla tie-
tyin rajoituksin. Lakia sovelletaan kaikkiin henkilörekistereihin sekä kaikkeen henkilötieto-
jen automaattiseen käsittelyyn. Lakia ei kuitenkaan sovelleta henkilötietojen luovuttami-
seen viranomaisten henkilörekistereistä. 
Henkilötietolain 7 §:ssä säädettiin henkilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuudesta. Taustal-
la oli se, että tietosuojadirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa jäsenvaltiot velvoitet-
tiin säätämään siitä, että henkilötiedot kerättiin tiettyjä määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia 
varten, eikä niitä saanut myöhemmin käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteen sopimat-
tomalla tavalla. Henkilötietoja sai ehdotetun säännöksen mukaan käyttää tai muutoin käsi-
tellä vain tavalla, joka ei ollut yhteen sopimaton henkilötietolain 6 §:ssä tarkoitettujen käsit-
telyn tarkoitusten kanssa. Myöhempää käsittelyä historiallista tutkimusta taikka tieteellistä 
tai tilastotarkoitusta varten ei pidetty yhteen sopimattomana alkuperäisen käsittelyn tarkoi-
tuksen kanssa. Tietosuojadirektiivi edellytti, että tällöin huolehditaan riittävistä suojatoimis-
ta.49 
Rikoslain 38 luvun 9 §:ssä ehdotettiin säädettäväksi henkilörekisteririkoksesta. Pykälän 1 
kohdan mukaan se, joka tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta käsittelee henkilötietoja vas-
toin henkilötietolain käyttötarkoitussidonnaisuutta, käsittelyn yleisiä edellytyksiä, henkilö-
tietojen tarpeellisuutta tai virheettömyyttä, arkaluonteisia tietoja, henkilötunnusta tai henki-
lötietojen käsittelyä erityisiä tarkoituksia varten koskevia säännöksiä, ja siten loukkaa rekis-
teröidyn yksityisyyden suojaa tai aiheuttaa hänelle muuta vahinkoa tai olennaista haittaa, on 
tuomittava henkilörekisteririkoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.50 
Henkilörekisteririkoksen tekijä ilmaistaan neutraalilla ilmaisulla ”joka”. Ilmaisu ei siten 
rajoita rangaistusvastuuta tiettyyn henkilöön, kuten rekisterinpitäjään tai hänen edustajaan-
sa. Henkilörekisteririkokseen voivat siten syyllistyä esimerkiksi rekisterinpitäjän palveluk-
sessa olevat sekä toimeksisaaja ja toimeksisaajan palveluksessa olevat henkilöt.51 
Ennen henkilötietolakiuudistusta henkilörekisteririkoksessa rangaistavuus kattoi henkilötie-
tojen käyttöä, luovuttamista ja yhdistämistä koskevien säännösten vastaisuuden. Sen sijaan 
tietojen keräämistä ja tallettamista henkilörekisteriin oli suojattu rajoitetummin rangaistus-
säännöksellä. Uudistuksella rangaistavuus ulotettiin kattavammin mainittuun rekisterinpi-
don varhaiseen vaiheeseen. Yksityisyyden suojan kannalta oli perusteltua kohdistaa ran-
gaistusuhka henkilötietojen epäasiallista käsittelyä vastaan kattavammin jo henkilötietojen 
käsittelyn alkuvaiheessa. Näin saatettaisiin ehkäistä vahinkojen syntyminen henkilötietojen 
käsittelyn myöhäisemmissä vaiheissa. Uudistus poisti lainsäädännöstä myös sen erikoisuu-
den, jossa vakavampi, tahallisuutta edellyttävä rikostyyppi muuttuisi törkeästä tuottamuk-
sesta tehtynä lievemmän laatuiseksi. Uudistuksen toteuduttua henkilörekisteririkos oli hen-
kilörekisteririkkomuksen tavoin rangaistava sekä tahallisesti että törkeästä tuottamuksesta 
tehtynä. Henkilörekisteririkos ja -rikkomus eroavat toisistaan aikaisempaa selkeämmin te-
komuotojensa perusteella. Syyksiluettavuuden asteella ei ole enää merkitystä rikoslajin 
valinnassa, vaan ainoastaan rangaistuksen mittaamisessa ja sitä mahdollisesti edeltävässä 
rangaistuslajin valinnassa.52 Henkilörekisteririkos ja -rikkomus eroavat toisistaan joka ta-
pauksessa yksityisyyden suojaan liittyvän rangaistavuuden lisäkriteerin suhteen. Jotta hen-
kilörekisteririkos toteutuisi, teon seurauksena tulee olla rekisteröidyn yksityisyyden suojan 
loukkaaminen tai hänelle aiheutunut muu vahinko tai olennainen haitta. Henkilörekisteri-

                                                 
49 Ks. tarkemmin HE 96/1998 vp. 
50 Vrt. korkeimman oikeuden vuosikirjaratkaisu KKO 1998:85 (ään.), jossa oli kysymys henkilörekisteriri-
koksesta, vaikkakaan ei sellaisesta, jossa viranomaiset olisivat olleet missään roolissa osapuolena. Ks. myös 
HE 94/1993 vp. 
51 HE 96/1998 vp. 
52 HE 96/1998 vp.  
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rikkomuksen toteutumiseen sen sijaan riittää, että teko vaarantaa rekisteröidyn yksityisyy-
den suojaa tai hänen oikeuksiaan. Mainittuihin rangaistavuuden lisäedellytyksiin ei uudis-
tuksessa tullut muutoksia muun muassa sen vuoksi, että soveltamiskäytäntöä on melko vä-
hän.53 

4.9 Julkisuuslain säätäminen 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) eli julkisuuslaki tuli voimaan 
1.12.1999. Lain 1.1 §:ssä säädetään julkisuusperiaatteen ydinsisällöstä: ”Viranomaisten 
asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.” Soveltamis-
alan piiriin kuuluu oikeus saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista sekä viranomai-
sessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen saan-
tia koskevista yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista 
samoin kuin viranomaisten velvollisuuksista julkisuuslain tarkoituksen toteuttamiseksi.54 
Julkisuuslaissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoi-
tuksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa 
sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen 
käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa 
oikeuksiaan ja etujaan.55 Viranomaisista säädetään julkisuuslain 4 §:ssä ja viranomaisten 
asiakirjoista lain 5 §:ssä. Tärkeä säännös on myös julkisuuslain 24 §, jossa säädetään salas-
sa pidettävistä viranomaisen asiakirjoista. 
Julkisuuslain säätämiseen johti hallituksen esitys HE 30/1998 vp, jonka myötä samalla kor-
vattiin vuonna 1951 yleisten asiakirjain julkisuudesta annettu laki. Lakiesityksen peruste-
luiden mukaan Suomessa oikeutta saada tietoja viranomaisten toiminnasta ohjaa julkisuus-
periaate, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisten toiminnasta niissä-
kin asioissa, jotka eivät koske välittömästi häntä itseään. Hallinnossa julkisuus toteutuu 
pääasiassa asiakirjojen julkisuutena. Jokaisella on lain mukaan oikeus saada tieto viran-
omaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Julkisuusperiaatteen mukainen tiedonsaantioikeus on 
nyttemmin perusoikeus, jota voidaan rajoittaa vain välttämättömistä syistä erikseen lailla. 
Julkisuusperiaate ilmenee myös oikeutena seurata asioiden käsittelyä eduskunnan, kuntien 
valtuustojen ja tuomioistuinten istunnoissa. 
Oikeutta saada tietoja viranomaisten toiminnasta voidaan pitää keskeisenä yksilöiden pe-
rusoikeutena. Julkisuusperiaatteen kirjaaminen perustuslakiin oli korostanut tätä entises-
tään. Aikaisemman hallitusmuodon 10 §:n 2 momentin mukainen tiedonsaantioikeus ja 
hallitusmuodon 16 a §:ssä säädetty perusoikeuksien turvaamis- ja edistämisvelvoite merkit-
sevät julkiselle vallalle velvollisuutta huolehtia siitä, että tietojen tarvitsijat voivat myös 
käytännössä saada tietoja viranomaisten toiminnasta. Hallitusmuodon säännösten mu-
kaiseksi katsottiin se, että viranomaisille säädettiin velvollisuus edistää tiedonsaantioikeu-
den toteutumista. Perusoikeuksien edistämisnäkökulmaa ilmensi osaltaan viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevan julkisuuslain 5 luku.56 
Toisaalta julkisuuslain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä todettiin, että julki-
suusperiaate ei merkitse ehdotonta oikeutta tiedon saantiin, vaan julkisuuden on väistyttävä 
muiden yhteiskunnallisesti tärkeiden syiden vuoksi. Lakiesityksen yhtenä tavoitteena olikin 
selkeyttää salassapitoperusteita ja viranomaisten asiakirjojen julkisuuden määräytymispe-
                                                 
53 HE 96/1998 vp. 
54 Julkisuuslain 2 §. 
55 Julkisuuslain 3 §. 
56 HE 30/1999 vp. 
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rusteita edellyttämällä, että salassapidon tulisi aina perustua lain tasoiseen säännökseen, 
sekä ottamalla yleisimmistä salassapitoperusteista samoin kuin vaitiolovelvollisuuden ja 
asiakirjasalaisuuden välisistä suhteista säännökset lakiin. Uudistuksen tavoitteena oli myös 
luoda perusteet hyvän tiedonhallintatavan syntymiselle viranomaistoiminnassa. Lakitekni-
senä tavoitteena oli selkeyttää ja yhdenmukaistaa julkisuuslainsäädännön käsitteistöä sekä 
saattaa laki kielellisesti ja teknisesti modernille tasolle ottaen erityisesti huomioon tiedon-
siirrossa tapahtunut kehitys. Lisäksi lakiesitys kokonaisuudessaan poistaisi aikaisemmin 
voimassa olleen lainsäädännön ristiriitaisuuden perusoikeusuudistuksen kanssa. 
Julkisuuslain säätäminen herätti keskustelua myös eduskunnassa. Perustuslakivaliokunnan 
lausunnossa PeVL 43/1998 vp kiinnitettiin kriittisesti huomiota useisiin seikkoihin, ml. 
valtiosääntöoikeudelliset huomautukset. Myös lakivaliokunnan lausunnossa LaVL 14/1998 
vp julkisuuslakiehdotusta arvioitiin kriittisesti. Kaiken lisäksi valiokunnan lausuntoon liitet-
tiin mukaan oikeusministeriön 9.10.1998 päivätty muistio. Lopulta hallintovaliokunnan 
mietinnössä HaVM 31/1998 vp jouduttiinkin tekemään hallituksen lakiesitykseen verraten 
paljon muutoksia. Lainsäädännön kehitys ei tietenkään päättynyt tähän, vaan julkisuusla-
kiin on tehty sen voimaantulon jälkeen pienempiä tai hieman suurempia muutoksia yli 20 
kertaa, viimeksi hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksessa vuoden 2017 alussa.57 

4.10 Palkkaturvalainsäädännön kehittäminen 

Palkkaturvalain 1 §:n mukaan palkkaturvalain tarkoituksena on turvata työntekijän työsuh-
teesta johtuvien saatavien maksaminen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Palkka-
turvalainsäädännön uudistaminen nousi esille pääministeri Lipposen I hallituksen aikana, 
mutta siihen on palattu sittemmin myös Vanhasen II hallituksen ja Sipilän hallituksen aika-
na. 
Hallitus antoi 1.9.1998 eduskunnalle esityksen HE 104/1998 vp uudeksi palkkaturvalaiksi. 
Vuoden 1999 alussa voimaan tulleessa laissa (866/1998) tarkistettiin myös viranomaisten 
tiedonsaantia koskevaa pykälää. Aikaisemmin voimassa olleen palkkaturvalain nojalla 
palkkaturvaviranomaisella oli oikeus saada veroviranomaiselta palkkaturvahakemuksen 
käsittelyä varten tarpeelliset tiedot työntekijän verotusta koskevista asiakirjoista. Tämän 
lisäksi palkkaturva-asetuksessa oli säädetty ulosottomiehen, konkurssihallinnon tai muun 
työnantajan pesän selvityselimen sekä veroviranomaisen tietojenantovelvollisuudesta. Ha-
jallaan olleet säännökset koottiin uudistuksessa samaan lainkohtaan. Lisäksi palkkaturvavi-
ranomaisen tietojensaantioikeutta eräin osin laajennettiin. Palkkaturvalain 28 §:n 2 momen-
tin mukaan palkkaturvaviranomaisella olisi oikeus saada tietoja ulosotto- ja veroviranomai-
silta, työsuojeluviranomaisilta, Kansaneläkelaitokselta, työttömyyskassoilta ja työvoima-
toimistoilta. Tietojensaantioikeuksien laajentaminen käsittämään edellä mainitut tahot kat-
sottiin tarpeelliseksi, jotta tehokkaammin pystyttäisiin estämään palkkaturvajärjestelmän 
väärinkäyttöä sekä torjumaan muutoinkin harmaata taloutta. Palkkaturvaviranomaisen tieto-
jensaantioikeus olisi kuitenkin rajoitettu vain palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten tar-
peellisiin tietoihin. Tällaisia tietoja olisivat esimerkiksi työnantajan maksukyvyttömyyttä ja 
työntekijän saatavien oikeellisuutta koskevat tiedot ja selvitykset.58 
Myös merimiesten palkkaturvalakia uudistettiin. Vuoden 2001 alussa voimaan tulleeseen 
uuteen merimiesten palkkaturvalakiin (1108/2000) sisältyy vastaava säännös. Lain 26 §:n 
mukaan työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oikeus saada veroviranomaisilta, ulosottovi-

                                                 
57 Ks. tarkemmin HE 108/2016 vp. 
58 Ks. lähemmin HE 104/1998 vp. 
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ranomaisilta, työsuojeluviranomaisilta, Kansaneläkelaitokselta, työttömyyskassoilta ja työ-
voimatoimistoilta palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten tarpeelliset tiedot. 

4.11 Toinen talousrikostorjuntaohjelma: Valtioneuvoston 
periaatepäätös talousrikollisuuden ja harmaan talouden 
vähentämiseksi vuosina 1999–2001 

4.11.1 Helge Vuotin selvitys 31.5.1998 

Ministeri Skinnarin työryhmä oli esittänyt raportissaan, että asianomaiset ministeriöt jatkai-
sivat ja tehostaisivat toimenpide-ehdotusten edellyttämiä toimenpiteitä ja raportoisivat työ-
ryhmälle 30.4.1998 mennessä ehdotusten toteutumisesta. Työryhmä esitti myös, että sisä-
asiainministeriön 15.5.1996 valtioneuvoston harmaan talouden torjuntaa koskevaan periaa-
tepäätökseen liittyvien eri hallinnonaloilla tapahtuvien talousrikollisuuden ja harmaan ta-
louden torjuntatoimien koordinaatiota varten asettaman ryhmän tulisi yhteistyössä asian-
omaisten ministeriöiden kanssa selvittää uusien toimenpiteiden tarvetta ja toteuttamisaika-
taulua talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa. Koordinaatioryhmän tuli val-
mistella 30.6.1998 mennessä taloudellisen rikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaoh-
jelma vuosille 1998–2002 sekä resurssiehdotus vuoden 1999 valtion tulo- ja menoarvioesi-
tystä varten. 
Koordinaatioryhmä antoi torjuntastrategian valmisteluun liittyvän selvitystehtävän rikostar-
kastaja Helge Vuotille keskusrikospoliisista. Vuotin 31.5.1998 valmistuneessa laajassa sel-
vityksessä59 korostettiin mm. viranomaisten välisten tietojenvaihto-ongelmien selvittämisen 
tärkeyttä. 
Selvityksen mukaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle tulisi antaa korostuneempi rooli 
tukien valvonnassa. Viraston tulisi kokonaisvaltaisesti selvittää ja yhteen sovittaa tähän 
liittyvät keskeiset yhteistyökysymykset sekä tietojenvaihto-ongelmat. Myös tukien saajiin 
liittyvät tietojensaantiongelmat olisi selvitettävä. Tässä yhteydessä tulisi selvittää myös 
mahdollisuudet perustaa viranomaisten yhteinen tietopankki, josta saisi keskitetysti tiedot 
sekä tukihakemuksista että myönnetyistä tuista. Myös tukia myöntävien viranomaisten tie-
tojenvaihto poliisi- ja veroviranomaisten kanssa sekä yleisemmälläkin tasolla heidän tie-
donsaantinsa ns. kolmannelta taholta (esim. tukea saaneen yrityksen intressiyhtiöiltä) olivat 
todellisia lainsäädäntöongelmia. 
Verotustietojen luovuttaminen poliisille rikoksen estämistä varten olisi merkittävä käytän-
nön toimenpide, jolla tehokkaasti parannettaisiin rikosten ennalta ehkäisyä. Tämä tulisikin 
saattaa lainsäädäntövaiheeseen mahdollisimman pian. Tietojen luovuttaminen poliisille 
rikoksen estämistä varten tuli olla mahdollista myös erilaisia tukia myöntävien viranomais-
ten tietojen osalta. 
Lainsäädäntöön liittyvät tietojenvaihto- ja tietojensaantiongelmat eivät tulleet uudistuneen 
julkisuus- ja salassapitolainsäädännön avulla ratkaistuksi. Perusongelmana olisi edelleen eri 
viranomaisten erityislainsäädännössä olevat rajoitukset tai puutteet tietojenvaihdolle ja -
saannille. Esimerkkeinä tästä olivat aikaisemmin käsitellyt ongelmat tuki- ja verotustietojen 
luovuttaminen poliisille rikoksen estämiseksi tai valvonnan suorittamiseksi sekä tuki- ja 
veroviranomaisten oikeus ottaa tarkastuksen ajaksi haltuun kirjanpitoaineistoa. 

                                                 
59 Sisäasiainministeriön poliisiosasto: Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan strategia vuosille 
1999 – 2002. Selvitys 31.5.1998. Helge Vuoti teki myös marraskuussa 1997 taustamuistion Skinnarin työ-
ryhmälle 1. talousrikostorjuntaohjelman hankkeiden toteutumisesta. 
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Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan viranomaisyhteistyötä tulisi lähestyä 
kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta. Yhteistyöhön liittyviä asioita pohdittiin liiaksi eri 
viranomaisten keskinäisissä keskusteluissa, kun niistä olisi tullut keskustella enemmän yh-
dessä. Tähän oli hyvänä lähtökohtana eri viranomaisten nykytilanteen selvittäminen. Vi-
ranomaisyhteistyöstä tulisi tehdä kartoitus, jossa selvitettäisiin mitkä olivat eri viranomais-
ten asenteisiin, osaamiseen ja lainsäädäntöön liittyvät suurimmat ongelmat viranomaisyh-
teistyössä, tietojenvaihdossa ja tietojensaannissa sekä mihin tehtäisiin kokonaisvaltainen 
esitys niistä toimenpiteistä, joihin tulisi ryhtyä näiden ongelmien poistamiseksi. Kartoituk-
sen valmisteleva työ annettiin sisäasiainministeriön poliisiosastolle yhdessä poliisiammatti-
korkeakoulun kanssa. 

4.11.2 Toisen talousrikostorjuntaohjelman luonnokseen annetut lausunnot 

Luonnos seuraavan torjuntaohjelman sisällöksi valmisteltiin Vuotin selvityksen pohjalta 
sisäasiainministeriön asettamassa koordinaatioryhmässä. Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
pyysi 23.6.1998 keskeisiltä ministeriöiltä ja elinkeinoelämän järjestöiltä lausuntoja torjun-
taohjelman luonnoksesta. Seuraavaan on poimittu lausunnoista lähinnä viranomaisten väli-
seen tietojenvaihtoon liittyvät kohdat. 
Valtiovarainministeriö totesi lausunnossaan, että torjuntaohjelma oli valmisteltu sisäasi-
ainministeriön koordinaatioryhmässä siten, että sen sisältö vastasi käytännössä lähinnä 
SM:n käsityksiä. Valtiovarainministeriön edustajien eriävät näkemykset eräistä luonnoksen 
kohdista eivät olleet vaikuttaneet luonnoksen sisältöön, vaikka ne oli tuotu koordinaa-
tioryhmässä esille. Koska vastuu verolainsäädännön sisällöstä kuului valtiovarainministeri-
ölle, periaatepäätöksen lopullisen version verotusta koskevat ehdotukset tulisi valmistella 
VM:n vero-osastolla eikä sisäasiainministeriössä. Siten koordinaatiotyöryhmän työskente-
lytavan tulisi tältä osin muuttua. Valtiovarainministeriö voi aidosti sitoutua ohjelmaan vain, 
jos siihen sisältyvät verotusta koskevat ehdotukset vastaisivat VM:n näkemystä tarkoituk-
senmukaisista ja tehokkaista harmaan talouden torjuntakeinoista. Koska periaatepäätös vaa-
ti vielä runsaasti lisävalmistelua, valtiovarainministeriö ei halunnut ottaa enempää kantaa 
ehdotuksen yksityiskohtiin. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö käsitteli lausunnossaan laajasti mm. tilintarkastukseen ja 
kaupparekisteriin liittyviä ehdotuksia. Ministeriö piti kannatettavana luonnoksessa olevaa 
ehdotusta, jonka mukaan tukiviranomaisten tietojensaantia erityisesti kolmannelta osapuo-
lelta (esim. tukea saaneen yrityksen tytär- ja muilta intressiyhtiöiltä) tuli parantaa uudista-
malla niitä koskevaa lainsäädäntöä. Eräänä yritystukien valvontaa haittaavana tekijänä oli 
koettu tietojensaantivaikeudet ns. kolmannelta osapuolelta. Ministeriö yhtyi myös luonnok-
sen käsitykseen siitä, että julkisten tukien valvontaan tuli saada parempi läpinäkyvyys ja 
tukien myöntämiseen ja maksamiseen liittyvää valvontamenettelyä tulee tehostaa. Ministe-
riö korosti, että koko tuen myöntöprosessissa sekä seurannassa ja valvonnassa tulisi ottaa 
riittävässä määrin huomioon talousrikostorjuntaan liittyvät näkökohdat. 
Työministeriön lausunnossa keskityttiin tukien valvontaan ja siihen liittyvään tietojen saan-
tiin. Ministeriön mukaan julkisten tukien osalta talousrikollisuuden ja harmaan talouden 
ehkäisemisessä olisi tärkeätä jo tuen myöntämistä harkittaessa tutkia saajan taustatiedot ja 
selvittää, ovatko hakijat ja niiden taustayhteisöt täyttäneet yhteiskunnalliset velvoitteensa. 
Tällainen selvitys olisi usein suuritöinen ja vaatii yhteydenpitoa poliisiin, verottajaan ja 
muihin tukia jakaviin viranomaisiin. Selvityksessä vaadittavassa tiedonvaihdossa eri viran-
omaisten välillä oli ilmennyt sekä tietojärjestelmiin että lainsäädäntöön liittyviä ongelmia. 
Tiedonvaihdossa esiintyvien lainsäädännöllisten ongelmien selvittämiseksi voisi olla pai-
kallaan, että tarvittavat eri hallinnonaloja koskevat säännösmuutokset valmisteltaisiin aina-
kin osittain keskitetysti. Ministeriö kannatti esitystä, että tukia myöntäville viranomaisille 
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annetaan oikeus luovuttaa poliisille tietoja rikosten estämistä ja valvonnan toteuttamista 
varten. Tukea myöntäville viranomaisille tulisi myös antaa oikeus vaitiolovelvollisuuden 
estämättä vaihtaa keskenään salassa pidettäviä tai henkilön luotettavuuteen tai sopivuuteen 
liittyviä tietoja, jotka olisivat välttämättömiä heidän suorittaessaan lakiin perustuvia tuen 
myöntämis- tai valvontatehtäviä. Tiedonvaihdon teknisten ongelmien vähentämiseksi mi-
nisteriö kannatti yhteistä yritystunnusjärjestelmää ja myönnetyistä tuista koottavaa viran-
omaisten yhteistä tietopankkia. Työministeriö piti erityisen tärkeänä uudistaa lainsäädäntöä 
siten, että tukiviranomaisten tiedonsaantia ns. kolmannelta taholta parannetaan. 
Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti lausunnossaan pitävänsä luonnoksessa ehdotettua 
talousrikollisuuden ehkäisyyn tähtäävän viranomaisten välisen yhteistyön lisäämistä tär-
keänä. Ministeriön mukaan EU-tukien valvonnan tehostamisen osalta luonnoksessa ei kui-
tenkaan ollut otettu riittävästi huomioon maa- ja metsätalousministeriötä ja sen roolia EU-
tukien merkittävimpänä maksajana ja näiden valvonnasta vastaavana tahona. Ohjelmaluon-
noksessa vaadittiin poliisiviranomaisille tiedonsaantioikeutta mm. tukea myöntäviltä viran-
omaisilta valvonnan toteuttamiseksi ja rikosten estämiseksi. Periaatepäätöksestä ei selvin-
nyt, mitä valvontaa poliisi tällöin suorittaisi ja mikä olisi tämän valvonnan tarkoitus verrat-
tuna maa- ja metsätalousministeriön valvontaan. Valvonta oli jo tuolloin hyvin massiivista 
maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Ministeriö piti viranomaisyhteistyön tehos-
tamista erityisesti verottajan kanssa kannatettavana. Mikäli periaatepäätöksessä ehdotettu 
viranomaisten yhteinen tietopankki perustettaisiin, tulisi siitä saatava hyöty ensin selvittää. 
Ministeriö piti viranomaisten yhteistyötä tietopankin tarpeellisuuden selvittämisessä ja sen 
suunnittelussa kannatettavana. 
Verohallinnon mukaan julkisia tukia koskevan viranomaistietopankin perustaminen olisi 
omiaan tukemaan myös verovalvontaa. Lausunnossa esitettiin, että veroviranomaisten ja 
poliisin väliseen tietojenvaihtoon liittyvät ongelmat tulisi selvittää ja ratkaista mahdolli-
simman nopeasti. 60 
Tietosuojavaltuutettu totesi lausunnossaan, että esitetyt torjuntatoimenpiteet kohdistuisivat 
keskeisesti elinkeinotoimintaan ja elinkeinotoiminnassa tapahtuviin väärinkäytöksiin. Hen-
kilörekisterilaissa tarkoitetun yksityisyyden suojan ei katsottu ulottuvan henkilön menette-
lyyn elinkeinotoiminnassa. Näin ollen voitiin todeta, ettei kysymys ollut tietosuojavaltuute-
tun toimivallan kannalta kovin merkittävistä yksityisyyden suojaan kohdistuvista toimenpi-
teistä. Ottaen huomioon tämän rajanvedon tulkinnanvaraisuuden, varsinkin kun oli kysy-
mys viime kädessä henkilöitävistä rikoksista ja niiden torjunnasta, tietosuojavaltuutettu 
esitti eräitä huomioita selvityksestä ja siihen perustuvasta ohjelmaluonnoksesta. Tietosuo-
javaltuutettu korosti mm. tehokkuusvaatimusta, joka edellyttää torjuntatoimenpiteiden ja 
järjestelmien jatkuvaa arviointia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, ennaltaehkäisevien 
toimenpiteiden merkitystä, asenteisiin vaikuttamista ja viranomaisten yhteistyön kehittä-
mistä. 
Oulun lääninhallituksen poliisiosasto esitti, että verottaja velvoitettaisiin valvomaan kirjan-
pidon noudattamista. Sillä oli tuolloin ainoastaan oikeus ilmoittaa havaitsemansa kirjanpito-
rikokset poliisille. Kauppa- ja teollisuusministeriön valvonta näytti merkityksettömältä ja 

                                                 
60 Tämä on melko paljon lievennetty versio verohallituksen verotarkastusyksikössä 10.6.1998 laaditusta muis-
tiossa esitetystä kannanotosta. Sen mukaan kielto luovuttaa poliisille verotustietoja ennen esitutkinnan alka-
mista oli eräs keskeisimpiä talousrikostorjunnan ja harmaan talouden torjunnan viranomaisyhteistyötä haittaa-
via tekijöitä. Se haittasi merkittävästi mm. rikoshyödyn jäljittämistä ja viranomaisyhteistyötä ns. tiedustelu-
vaiheessa. Asian käsittely oli verohallituksen johdon ja valtiovarainministeriön kielteisen asenteen vuoksi 
”tahmaantunut” eikä säännösesityksen antamisesta saati voimaantulosta ollut tietoa. Kommentteja talousrikol-
lisuuden ja harmaan talouden torjunnan strategialuonnoksesta vuosille 1999–2002. Verohallitus, Markku 
Hirvonen 10.6.1998. 
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täysin riittämättömältä. Samoin kaikki viranomaiset tulisi velvoittaa ilmoittamaan havait-
semansa kirjanpitorikokset syytteeseen pantaviksi, jos teko on tehty tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta. 
Keskusrikospoliisi korosti lausunnossaan mm. tietojensaantioikeuden mahdollistavia lain-
säädäntömuutoksia niin, että poliisiviranomaisilla olisi oikeus saada tietoja veroviranomai-
silta valvonnan toteuttamiseksi ja rikosten estämiseksi. 
Keskuskauppakamarin 22.7.1998 antaman lausunnon mukaan ohjelmaluonnoksessa esitet-
tyjen päämäärien ja toimintaperiaatteiden asianmukaisuudesta huolimatta esitetyt toimenpi-
teet painottuivat liikaa valvonnan lisäämiseen ja negatiivisten keinojen käyttöön. Ohjelmas-
sa olisi mahdollisuuksien mukaan esitettävä enemmän positiivisten keinojen käyttöä. Kes-
kuskauppakamari kannatti torjuntatyön tehostamista viranomaisten keskinäistä yhteistyötä 
lisäämällä. Yhteistyön lisääminen ja kehittäminen olisi jatkuva prosessi ja siihen olisi liitet-
tävä myös yhteistyö elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Ehdotus torjuntatyön tehostamista 
haittaavan lainsäädännön kartoittamisesta oli sinänsä kannatettava. 
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton mielestä torjuntaohjelmaluonnoksen puutteena 
oli se, että keinojen ja toimenpiteiden joukkoon ei ollut sisällytetty lainkaan olennaisinta 
tekijää eli verotuksen tasoa. Torjuntaohjelman päämäärät olivat täysin hyväksyttäviä, mutta 
erityisesti valvonnan tehostamistoimenpiteinä esitetään suuri joukko toimenpide-
ehdotuksia, jotka toteutuessaan johtaisivat kohtuuttomaan byrokratian lisääntymiseen ja 
aiheuttaisivat asiansa jo nyt kunniallisesti hoitavien yritysten osalta tarpeetonta lisätyötä. 
Esityksen mukaan poliisiviranomaisilla tulisi olla tietojensaantioikeudet veroviranomaisilta 
ja tukea myöntäviltä viranomaisilta valvonnan toteuttamiseksi ja rikosten estämiseksi. Tä-
män esityksen osalta epäselväksi jäi se, mihin tarkoitukseen esimerkiksi poliisiviranomai-
nen näitä tietoja tarvitsisi. Voimassa olleiden säännösten mukaanhan esitutkinnan alettua 
poliisiviranomaisilla oli oikeus saada esimerkiksi veroviranomaisilta kaikki tarvittavat tie-
dot. Julkisten tukien myöntämiseen ja maksamiseen liittyvää valvontamenettelyä voitiin 
tehostaa päätösluonnoksessa esitetyllä tavalla. 

4.11.3 Toiseen talousrikostorjuntaohjelmaan sisältyvät viranomaisten 
väliseen tietojenvaihtoon liittyvät ehdotukset 

Pääministeri Paavo Lipposen hallitus hyväksyi 22.10.1998 vuosille 1999–2001 toisen ta-
lousrikostorjuntaohjelman61. Ohjelmaan sisältyivät seuraavat viranomaisten välistä tieto-
jenvaihtoa koskeviin säännöksiin liittyvät toimenpide-ehdotukset: 

- Selvitetään viranomaisten yhteistyötä haittaavat asenteisiin, osaamiseen ja lain-
säädäntöön liittyvät ongelmat ja laaditaan kokonaisvaltainen esitys toimenpiteis-
tä niiden poistamiseksi (Talousrikostorjunnan johtoryhmä). 

- Kaikille viranomaisille annetaan oikeus ilmoittaa havaitsemansa kirjanpitori-
kokset esitutkintaan (Eri hallinnonalojen yhteiset toimenpiteet). Tämä hanke 
siirtyi toiseen torjuntaohjelmaan ensimmäisestä ohjelmasta. Hanke ei siirtynyt 
sittemmin muihin ohjelmiin. 

- Valmisteilla oleva yhteinen yritystunnusjärjestelmä on tehokas keino parantaa 
viranomaisyhteistyötä ja -tietojenvaihtoa. Tunnusjärjestelmä ulotetaan koske-
maan myös rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä. Tunnusjärjestelmän piirin 
kuuluvilla yrityksillä ja yhteisöillä tulee olla velvollisuus esittää tunnus niitä 

                                                 
61 Valtioneuvoston periaatepäätös talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 1999–
2001. 
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koskevissa asiakirjoissa (Eri hallinnonalojen yhteiset toimenpiteet). Hanke esiin-
tyi jo ensimmäisessä talousrikostorjuntaohjelmassa. 

- Poliisiviranomaisilla tulee olla rikosten ennalta estämiseksi tietojensaantioikeu-
det veroviranomaisilta ja tukea myöntäviltä viranomaisilta (Valtiovarainministe-
riö). Hanke esiintyi Skinnarin työryhmän ehdotuksissa ja se ehti vielä siirtyä 
kolmanteen torjuntaohjelmaan ennen toteutumistaan. 

- Julkisiin tukiin tulee saada parempi läpinäkyvyys. Julkisten tukien myöntämi-
seen ja maksamiseen liittyvää valvontamenettelyä tehostetaan. Selvitetään mah-
dollisuus perustaa viranomaisten yhteinen tietopankki, josta saa keskitetysti tie-
dot tukihakemuksista ja myönnetyistä tuista. Myös tukien saajiin liittyvät tieto-
jensaantiongelmat selvitetään (Eri hallinnonalojen yhteiset toimenpiteet). 

- Työsuojeluviranomaisten tulee valvontatyössään ottaa aktiivisemmin huomioon 
talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan näkökohdat sekä mahdolli-
suuksien mukaan lisätä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Valmis-
tellaan tarvittavat säädösmuutokset (Sosiaali- ja terveysministeriö). Tämä hanke 
siirtyi toiseen torjuntaohjelmaan Skinnarin työryhmän ehdotuksista. 

4.12 Markku Hirvosen selvityshanke viranomaisyhteistyön 
kehittämiseksi 

Valtiovarainministeriö asetti 30.10.1998 valtioneuvoston hyväksymän uuden talousrikos-
torjuntaohjelman mukaisen selvityshankkeen, jossa tehtävänä oli yhteistyössä sisäasiainmi-
nisteriön ja oikeusministeriön sekä talousrikostorjunnan johtoryhmän kanssa 

- selvittää harmaan talouden ja rikollisuuden torjuntaa haittaavat osaamiseen, 
asenteisiin, säännöstöön ja toimintatapoihin liittyvät esteet viranomaisyhteis-
työssä ja 

- tehdä ehdotus tarvittavista toimenpiteistä sekä toimintojen organisoinnista eri-
tyisesti kansainvälisen ja järjestäytyneen taloudellisen rikollisuuden torjun-
nan vaatimat erityistarpeet huomioon ottaen. 

Selvitysmieheksi määrättiin johtaja Markku Hirvonen Verohallituksesta 1.12.1998–
31.5.1999 väliseksi ajaksi. Hänen tuli antaa väliraportti työstään 28.2.1999 mennessä ja 
lopulliset ehdotuksensa 31.5.1999 mennessä. Selvityshankkeessa tuli kuulla eri osapuolia. 
Selvitysmies luovutti väliraporttinsa62 15.3.1999. Väliraportissa ehdotettiin viranomaisten 
yhteisen talousrikostorjuntaprojektin perustamista talousrikosten ja harmaan talouden pal-
jastamiseen tähtäävän toiminnan koordinointia ja kehittämistä varten. Ehdotuksen mukaan 
projektin vastuuministeriönä olisi valtiovarainministeriö ja se käynnistettäisiin määräaikai-
sena nykyisen talousrikostorjuntaohjelman kestoajaksi eli vuoden 2001 loppuun. 
Talousrikostorjuntaprojektin perustamista koskevasta toimenpide-ehdotuksesta pyydettiin 
lausunnot sen toiminnan kannalta keskeisiltä ministeriöiltä ja viranomaisilta. Kaikki lau-
sunnonantajat suhtautuivat projektin perustamiseen myönteisesti, Verohallitus tietyin va-
rauksin. 
Valtiovarainministeriö päätti 21.5.1999 jatkaa selvitysmiehelle annettua määräaikaa 
30.9.1999 saakka, jolloin selvitysmiehen tuli antaa loppuraporttinsa. Loppuraportissaan63 
                                                 
62 Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1999:5. 
63 Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 26/1999. 
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Hirvonen täsmensi viranomaisyhteistyön kehittämisprojektiksi nimeämäänsä projektia kos-
kevaa ehdotustaan sekä teki useita ehdotuksia käytännön viranomaisyhteistyön kehittä-
miseksi. 
Hirvosen mukaan rahanpesun valvontaa tulisi tehostaa korostamalla ilmoitusvelvollisten 
vastuuta epäilyttävien liiketoimien ilmoittamisesta myös silloin kun niiden taustalla saattoi 
olla verorikos, lisäämällä ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen valvomista verotarkastusten 
yhteydessä, selvittämällä verorikosten mahdollisuudet epäilyttävistä liiketoimista saatuja 
ilmoituksia tutkittaessa ja säätämällä veroviranomaisille ilmoitusvelvollisuus mahdolliseen 
rahanpesuun liittyvistä epäilyttävistä liiketoimista. 
Valtiovarainministeriö asetti 30.12.1999 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvitysmies 
Markku Hirvosen 10.12.1999 luovuttaman, talousrikollisuuden torjuntaan liittyvän viran-
omaisyhteistyön kehittämistä koskevan loppuraportin ja siihen liittyvän projektiehdotuksen 
pohjalta tehdä yksityiskohtaiset ehdotukset projektin organisoinnista ja käynnistämisestä. 
Työryhmä luovutti muistionsa64 15.2.2000 ja valtioneuvosto teki 16.3.2000 periaatepäätök-
sen harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan liittyvän viranomaisyhteistyön kehittämi-
sestä määräaikaisena projektina. Projektin toiminta käynnistyi 1.9.2000 ja jatkui useiden 
valtioneuvoston jatkopäätösten jälkeen vuoden 2010 loppuun, jolloin Verohallinnon Har-
maan talouden selvitysyksikkö perustettiin. 
Hirvosen esitys veroviranomaisten ilmoitusvelvollisuudesta mahdolliseen rahanpesuun liit-
tyvistä epäilyttävistä liiketoimista esiintyi myöhemmin talousrikostorjuntaan vaikuttavan 
lainsäädännön kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportissa 23.6.2004, ensimmäi-
sessä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa 23.9.2004 ja 12.5.2006 vahvistetussa neljännessä 
harmaan talouden torjuntaohjelmassa. Se toteutettiin jossain määrin vesitettynä 1.8.2008 
voimaan tulleessa laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämi-
sestä (503/2008).65 

5 Pääministeri Lipposen toinen kausi 1999–2003 

5.1 Yleistä 

Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelmassa 15.4.1999–17.4.2003 hallitus kiin-
nitti erityistä huomiota harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseen. Siihen pyrit-
tiin kehittämällä viranomaisten toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja verotusmenettelyä. Tar-
koitus oli lisätä poliisin voimavaroja ja vahvistaa sen toimintaedellytyksiä muun muassa 
talousrikoksia selvittämiseen. Syyttäjäresurssien turvaamista painotettiin. 
Hallituskaudella vahvistettiin 20.6.2001 kolmas talousrikostorjuntaohjelma vuosille 2002–
2005. Merkittäviä uudistuksia viranomaisten välisen tietojen kannalta olivat 1.1.2000 voi-
maan tullut laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999), 16.3.2001 
voimaan tullut yritys- ja yhteisötietolaki (244/2001) sekä 1.9.2001 voimaan tullut valtion-
avustuslaki (688/2001). Hallituskaudella valmistui jo Lipposen I hallituksen aikana viran-
omaisten välistä reaaliaikaista yhteistoimintaa soveltamaan ja kehittämään Uudenmaan 
                                                 
64 Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/2000. 
65 Mainitun lain 38 §:n mukaan tulli-, rajavartio-, vero- ja ulosottoviranomaisen sekä konkurssiasiamiehen on 
huolehdittava siitä, että sen toiminnassa kiinnitetään huomiota rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estä-
miseen ja selvittämiseen sekä tehtäviensä hoidon yhteydessä ilmi tulleiden epäilyttävien liiketoimien tai terro-
rismin rahoittamisen epäilyn ilmoittamiseen rahanpesun selvittelykeskukselle. 
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lääninveroviraston yhteyteen perustetun harmaan talouden projektiyksikön loppuraportti66 
ja perustettiin edellisessä luvussa kuvattu Hirvosen selvityshankkeeseen perustuva Viran-
omaisyhteistyön kehittämisprojekti. 

5.2 Verotustietolaki: merkittävä viranomaistietojenvaihtoa 
koskenut uudistus 

5.2.1 Verotustietolain luonnoksesta saadut lausunnot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (149/1999) annettiin eduskunnalle 12.11.1999. Hallituksen 
esityksen mukaan siihen sisältyvillä ehdotuksilla, jotka lisäävät tietojen antamista nykyises-
tä, pyritään vähentämään talousrikollisuutta ja harmaata taloutta sekä muutoin parantamaan 
viranomaisten yhteistyötä. Lakiehdotuksessa oli muun muassa eräitä keskeisiä tietojen an-
tamista koskevia säännöksiä, joista ei ollut muualla säädetty. Tietojen antamista esitutkinta- 
ja syyttäjäviranomaisille sekä yritys-, elinkeino-, työllistämis- ja muille julkisia tukia myön-
täville tahoille ehdotettiin lisättäväksi. 
Harmaan talouden torjunnan kannalta merkittävin asia uudistuksessa oli poliisin oikeus 
saada verohallinnon tietoja jo ennen esitutkinnan aloittamista. Tätä oli esitetty jo 8.1.1998 
valmistuneessa ministeri Skinnarin työryhmän mietinnössä sekä 22.10.1998 vahvistetussa 
toisessa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmassa. Valtiovarainministeriö 
lähetti hallituksen esitysluonnoksen 15.7.1998 lausuntokierrokselle. Luonnoksessa sekä 
pykälien numerointi olivat olleet jossain määrin erilaiset kuin lopullisessa esityksessä. 
Harmaan talouden torjuntaan liittyvän viranomaisten välisen tietojenvaihdon kannalta mie-
lenkiintoisia kohtia on poimittu seuraavaan tiivistelmään. 
Oikeusministeriön lausunnon mukaan esitysluonnoksen 15 §67 oli muotoiltu verohallinnon 
tiedonanto-oikeuden muotoon. Olisi harkittava vaihtoehtoa, jonka mukaan verohallinnon 
olisi ilmoitettava 1–3 momentissa tarkoitetuille viranomaisille normaalin verovalmistelun 
yhteydessä esiin tulleista seikoista. Harmaan talouden torjumisen kannalta oli syytä koros-
taa verohallinnon aktiivisuutta ja virkamiesten koulutuksen tarvetta rikosten ja maksuvel-
vollisuuksien laiminlyöntien havaitsemisessa sekä yhdenmukaisen käytännön luomisessa. 
Luonnoksen 16 §:n68 ilmaisu ”rikoshyödyn jäljittämistä tai poisottamista varten” oli liian 
abstrakti, sisältö jäi epäselväksi. Vakuustakavarikon toteutumisen turvaamiseksi pyydettä-
viä verotustietoja koskeva säännös tulisi muotoilla uudelleen. Muilta osin momentin sään-
nökset vaikuttivat ministeriön mukaan tarpeettomilta ottaen huomioon poliisi- ja syyttäjävi-
ranomaisten tehtäväkentän. Luonnoksen 16 §:n 2 momentin perustelut olivat varsin niukat 
siihen nähden, että kysymys oli keskeisestä periaatteellisesta muutoksesta nykyiseen käy-
täntöön. Esityksessä tulisi perustella, miksi syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen pitäisi saa-
da tietoja jo ennen kuin on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Perustelut olivat myös risti-
riitaiset – edellytyksenä tietojen antamiselle oli, että esitutkinta- tai syyttäjäviranomaisella 
olevien tietojen perusteella oli ilmeistä, että verotustietoja tarvittiin, mutta toisaalta oli tar-
koitus säännellä tilannetta, jossa rikosta ei olisi syytä edes epäillä. Ei ollut aiheellista ulot-
taa tietojensaantioikeutta tilanteeseen, jossa ei ollut edes syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. 
Käytännössä olisi mahdotonta määritellä, oliko kysymyksessä säännösehdotuksessa tarkoi-
tettu vakava rikos siinä vaiheessa, kun näyttöä ei ollut edes siitä, oliko syytä epäillä rikok-

                                                 
66 Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/1999. 
67 Hallituksen esityksessä 18 §. 
68 Hallituksen esityksessä 19 §. 
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sen tapahtuneen. Kansalaisten yksityisyyden suojaaminen voisi jäädä käytännössä hyvin 
vähäiseksi, jos vakavan rikoksen raja määriteltäisiin niinkin alhaiseksi kuin 6 kuukautta 
vankeutta. Perustelut säännökseen, jonka mukaan tietoja voitaisiin luovuttaa rikoksen estä-
miseksi, puuttuivat. Soveltamisala voisi noudattaa poliisilain 36 §:ää, jossa säädettiin polii-
sin tiedonsaantioikeudesta rikoksen estämiseksi yksityiseltä yhteisöltä tai henkilöltä ilman 
tiedonsaantioikeudelle asetettuja erityisiä kynnyksiä. Rajaus rikoksen estämiseksi saatavien 
tietojen edellytykseksi esitetystä estettävän rikoksen vähimmäisrangaistukseksi säädetystä 
kuuden kuukauden vankeudesta olisi tarpeeton. Tietojensaantioikeus rikoksen estämiseksi 
voisi olla ehdotettua laajempi, eikä sille tarvitsisi asettaa esimerkiksi rangaistusmaksimia. 
Rikoshyöty-sanaa ei esiinny muualla lainsäädännössä. 
Sisäministeriön mukaan ehdotuksessa oli kattavasti ja riittävästi eritelty verohallinnon edel-
lytykset tietojen luovuttamiselle syyttäjä- ja esitutkintaviranomaisille. Säännös poistaisi 
vallitsevan ristiriitaisen tilanteen poliisin ja verottajan tietojenvaihdossa myös rikoshyödyn 
jäljittämisessä, mikä oli mm. kansainvälisen toiminnan kannalta tärkeää. Toisaalta ministe-
riön mukaan saattaisi olla tarpeen harkita tiedonsaantioikeutta rajoittavan säännöksen muut-
tamista siten, että verotustietojen saannin edellytyksenä olisi vankeusrangaistus tapauksissa, 
joissa esitutkinnan aloittamista koskevaa päätöstä ei ole vielä tehty tai rikos pyritään ennal-
ta estämään. Ehdotettu rajoitus kuuden kuukauden vankeudesta jättäisi tiedonsaantioikeu-
den ulkopuolelle eräitä ajankohtaisia rikoksia. Verohallinnon oikeus luovuttaa tietoja omas-
ta aloitteestaan olisi tarpeen mm. työttömyysturvan väärinkäytösten ilmi saattamiseksi ja 
ennaltaehkäisemiseksi. Liiketoimintakiellon valvonnan ja kiellon edellytysten tutkinnan 
suorittamiseksi ehdotettu 16 §:n 3 momentin säännös olisi tarpeen. 
Maa- ja metsätalousministeriö katsoi, että ministeriö ja sen aluehallinto olisi syytä liittää 
yksityiskohtaisissa perusteluissa luonnoksen 18 §:ssä olevaan esimerkkiluetteloon niistä 
tahoista, joille verohallinto voi pyynnöstä luovuttaa tietoja avustuksen tai tuen hakijan 
erääntyneistä ja maksamatta jätetyistä veroista. Myös maa- ja metsätalousministeriössä kä-
sitellään luonnoksen 19 §:ssä tarkoitettujen lainojen ja korkotukilainojen maksamista ja 
perintää sekä maksuvapauden mukaisia vapautuksia ja helpotuksia koskevia hakemuksia, 
joten sillä tulisi olla oikeus mainittujen tietojen saamiseen verohallinnolta. Tietojen saami-
nen mahdollisimman luotettavasta lähteestä yhdenmukaistaisi ratkaisumenettelyä ja varmis-
taisi myös hakijoiden oikeusturvan sekä yhdenmukaisen kohtelun. Tietojen luovutusvelvol-
lisuuden piiriä tulisi voida joustavasti muuttaa. Tietojen luovutuksen maksullisuudesta tai 
maksuttomuudesta tulisi olla säännös. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö piti myönteisenä tietojen luovutuksen lisäämistä poliisi- ja 
syyttäjäviranomaisille sekä julkisia tukia myöntäville viranomaisille. Laki parantaisi yhteis-
toimintaa viranomaisten välillä talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa. Tähän 
liittyen verojäämien julkaiseminen olisi aiheellista. Viranomaisten välisessä tietojenvaih-
dossa olisi hyvä, jos tiedot voidaan luovuttaa sähköisesti ja maksutta. 
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ehdotukset eivät vaikuttaisi miltään osin sosiaaliva-
kuutusasioita käsittelevien viranomaisten oikeuteen saada toiminnassaan tarvitsemaa tietoa. 
Mahdollisuus tietojen antamiseen julkisia tehtäviä hoitaville yhteisöille varmistaisi, että 
verotuksella rahoitetut etuudet ja välillisillä työvoimakustannuksilla turvatut maksujärjes-
telmät kohdentuisivat oikein. 
Työministeriön lausunnossa julkisia tukia myöntävien viranomaisten oikeutta saada tietoja 
tuki- ja avustuspäätöksiä varten ja myös teknisen käyttöyhteyden avulla pidettiin erityisen 
tarpeellista. Verohallinnon oma-aloitteinen oikeus tietojen luovuttamiseen olisi hyödyllistä. 
Verotustietojen käyttömahdollisuus olisi tukien väärinkäyttöä selvitettäessä usein lähes 
välttämätöntä. 
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Helsingin kaupunginhallitus katsoi, että kunnilla tulisi olla veronsaajina saman laajuinen 
oikeus verotustietoihin kuin valtion hallinnolla. 
Keskusrikospoliisin mukaan ehdotus poistaisi verottajan ja poliisin tietojenvaihtoa koskevia 
lainsäädännöllisiä esteitä. Lähtökohtana olisi pidettävä sitä, että viranomaisen ei tulisi salata 
toisen viranomaisen pyytämiä tietoja. Tietojen luovutuksen lisääminen poliisille tukisi po-
liisille säädettyjen tehtävien täyttämistä. Olisi hyvä, että poliisille annetaan oikeus tietojen 
saamiseen siinä vaiheessa, kun poliisi on todennut esitutkinnan toimittamisen edellytysten 
olevan olemassa ja päätös tutkinnan aloittamisesta on tehty. Kuuden kuukauden vankeus-
rangaistusta koskeva rajoittava säännös tulisi poistaa ja edellytyksenä verotustietojen saa-
miselle tulisi olla pelkästään vankeusrangaistus. Tämä rajaus vastaisi poliisin tiedonsaanti-
tarpeita tapauksissa, joihin saattaa sisältyä merkittävä taloudellinen intressi tai joita voidaan 
yhteiskunnan kannalta muutoin pitää vahingollisina. Laista ei käy ilmi se, mikä poliisivi-
ranomainen voi pyytää tietoja. Oikeusturva- ja oikeusvarmuuskysymykset tulisivat parem-
min turvatuiksi, jos tiedonsaantioikeus olisi rajattu tietoa pyytävän virkamiehen virka-
asemaan eikä rangaistusasteikkoon. 
Tietosuojavaltuutettu piti erityisesti salassa pidettävien ja arkaluonteisen tietojen osalta tär-
keänä, että tietojen luovutukset myös toteutetaan tietosuojavaatimukset täyttävällä tavalla. 
Ainakin salassa pidettävien tietojen osalta säännöksiin tulisi lisätä nimenomainen vaatimus 
siitä, että tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla vain, jos tietojen pyytäjä 
toimittaa Verohallitukselle hyväksyttävän selvityksen tietosuojavaatimusten täyttymisestä. 
Tämä tulisi lisätä kaikkiin niihin säännöksiin, joissa säädetään tietojen luovuttamisesta tek-
nisen käyttöyhteyden avulla. 
Tullihallitus totesi, että harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan ohjelmiin oli 
kirjattu tavoite viranomaisten välisen tietojen vaihdon helpottamisesta. Se edellytti tietojen 
vaihtoon liittyvien säännösten selkeyttä. Epäselvistä säännöksistä voi seurata muun muassa, 
että verosaatavien turvaamistoimenpiteen yllätyksellisyyteen liittyvät edut menetetään. Tul-
lirikoksen ehkäisemiseksi tulliviranomaisten tietojen saantioikeus viranomaiselta tullilain 
nojalla olisi laajempi kuin veroviranomaisten tietojen luovuttamisoikeus tulliviranomaisel-
le. Säännökset olisi muutettava yhdenmukaisiksi tullilain säännösten kanssa. Laissa ei ollut 
säännöksiä verohallinnon hallussa olevien tietojen käyttämisestä tullihallinnon toimittamaa 
verotusta ja perintää varten. Noihin tietoihin tullihallituksella oli kuitenkin tiedonsaantioi-
keus tullilain nojalla. Se oli osoittautunut erittäin tarpeelliseksi yhteisiin ongelma-
asiakkaisiin kohdistuvissa toimenpiteissä (mm. veronkuittausyhteistyö ja joustava työryh-
mätyyppinen yhteistyö, josta esim. itäprojekti, jossa on mukana myös poliisi). Liiketoimin-
taa koskevia ja salassa pidettäviä tietoja verohallinnon tulisi voida luovuttaa tullihallinnolle, 
poliisille ja rajavartioviranomaiselle samassa laajuudessa kuin tullihallinto voi luovuttaa 
tietoja mainituille viranomaisille. Tullilain mukaan pelkkä tullirikosten ehkäisytarkoitus 
riittäisi tiedonsaantiin, mukaan lukien henkilötietojen massaluovutukseen. Ehdotetussa lais-
sa vastaavissa tilanteissa tietojen saannille on asetettu lisävaatimuksia (kuuden kuukauden 
vankeusrangaistus) ja verotustietoja voidaan luovuttaa vain yksittäistapauksissa. 
Verohallinnon mukaan erillislaki selkeyttäisi nykyistä tilannetta. Verovalvonnan ongelma-
na oli ollut se, voitiinko verotustietoja luovuttaa yksityisen tai toisen viranomaisen laissa 
säädetyn tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi. Yleislain69 26 §:n 2 momentti huomi-
oon ottaen asiasta ei tarvitsisi erikseen säätää erityislaissa. Vastaavasti sama yleislain sään-
nös kattaisi perinnässä ja verotarkastuksessa olleen ongelman siitä, voidaanko ja missä laa-
juudessa verotusta koskevia ehdotuksia ja perintäasioita perustella muuta kuin verovelvol-
lista koskevilla tiedoilla. Tietojen luovuttamista pyynnöstä syyttäjä- ja esitutkintaviran-

                                                 
69 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). 
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omaiselle koskevan säännöksen perustelut ovat hyviä. Säännös poistaisi pahimmat ongel-
mat verottajan ja poliisin välisestä tietojenvaihdosta. Verohallinnon mukaan olisi toivotta-
vaa, että ulosottoviranomaiselle voitaisiin ulosottoa tai muuta täytäntöönpanoa varten luo-
vuttaa henkilötunnus, jos ulosottoviranomainen tarvitsee sitä ly-tunnuksen taustalla olevien 
henkilöiden selvittämiseksi. Rekisterihallintolaissa tarkoitetuilta viranomaisilta tulisi selvit-
tää, onko tietojen luovuttamista pyynnöstä eräille viranomaisille koskevaa luetteloa vielä 
tarkistettava. 
Hämeen verovirasto totesi, että ehdotus selkeyttää nykyistä sekavaa lainsäädäntöä. Asian-
osaisuusjulkisuudesta poikkeaminen ilmiantotilanteissa tulisi kirjata lakiin. Se saattaisi lisä-
tä yhteiskunnan kannalta terveitä ilmiantoja. Ilmiannot nimenomaisesti salaavan säännök-
sen puuttuminen ohjaisi nimettömiin ilmiantoihin, jotka vaikeuttaisivat lisäselvityksien 
saamista ja vahingontekona annetut jäävät sanktiotta. Rajattua tietojenkäyttöoikeutta olisi 
syytä korostaa. Tiedot eivät saaneet olla jatkossakaan verohallinnon henkilöstön käytössä, 
niin kuin ei kuntien viranomaisten ja ulosottoviranomaisten käytössä, muutoin kuin kullois-
tenkin työtehtävien vuoksi. Tietojen luovuttaminen esitutkintaa varten selkiytyisi. Pykälä-
viittauksien sijasta tulisi laissa suoraan mainita, mitä viranomaisia ja rikoksia säännös kos-
kisi. Verohallinnon oikeudelle omasta aloitteestaan luovuttaa tietoja rikosta epäiltäessä oli 
asetettu ehdoksi kuuden kuukauden rangaistusuhka. Käytännön työssä rikosoikeutta tunte-
mattomalle ehtoa oli vaikeahko tulkita ja se johtaisi helposti siihen, ettei tietoa luovuteta. 
Luovutuspyyntöä varten sekä oma-aloitteeseen tietojenantoon tulisi luoda selkeä lomake, 
jossa pyytävä viranomainen osoittaisi tietoihin oikeuttavat lainkohdat ja perustelisi esimer-
kiksi vaaditun rangaistusmaksimin olemassaolon. Näin luovutustapahtuma olisi kontrolloi-
tavissa. 
Keski-Suomen veroviraston mukaan estettä ei liene sille, että luovutettaessa tietoja eräiden 
tukien myöntäjille, luovutettaisiin muitakin tietoja kuin erääntyneistä ja maksamatta jäte-
tyistä veroista. 
Konserniverokeskus piti tietojen luovuttamismahdollisuutta muille viranomaisille käytettä-
väksi erityisesti yhteiskunnan vastaisten tekojen torjunnassa ja selvittelyssä kannatettavana. 
Säännöstä tulisi kuitenkin tulkita varovasti ja se tarvitsee alemman asteista ohjeistusta. Tie-
tojen väärinkäyttötilanteiden selvittelyä varten olisi oltava mahdollisuus myös jälkikäteises-
ti yksiselitteisesti selvittää tietojen luovuttaja ja käyttötarkoitus. Epäkohdaksi muodostuisi 
se, että talousrikosjutuissa esitutkinta-aineisto tuli pääsääntöisesti julkiseksi syyteharkinnan 
jälkeen. Aineistoon sisältyvät muuten salassa pidettävät verotustiedot, kuten verotarkastus-
kertomukset ja veroilmoitukset, tulisivat julkisiksi niissäkin tapauksissa, joissa epäily osoit-
tautuu perusteettomaksi. 
Oulun ja Kainuun veroviraston mielestä perintätoimen ja tarkastuksen kannalta olisi järke-
vää voida vapaasti vaihtaa tietoja poliisin, tullin ja ulosottolaitoksen samoin kuin Kelan ja 
TE-keskuksen kanssa. Tietojen maksullisuudesta tulisi olla säännökset. 
Keskuskauppakamarin mukaan tietojen luovuttamisen lisäämistä oli perusteltu mm. talous-
rikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi. Asiaa oli käsitelty siten yksipuolisesti, että 
oli puhuttu lähinnä yritystuista ja yritysten talousrikoksista. Epäselväksi jäi, oliko lain tar-
koituksena puuttua mm. työttömyys- ja muiden sosiaalitukien väärinkäytöstilanteisiin tai 
luonnollisten henkilöiden tekemään pimeään työhön. 
STTK piti ehdotusta tietojen luovuttamisesta poliisi- ja syyttäjäviranomaisille sekä erilaisia 
julkisia tukia myöntäville viranomaisille harmaan talouden torjumiseksi kannatettavana. 
Verohallinnon oikeus pyrkiä varmistamaan erilaisten eläke- ja muun sosiaalivakuutuksen 
maksujen asianmukainen suorittaminen oli palkansaajan kannalta tärkeää. Esimerkiksi työt-
tömyysturvassa työnantajan laiminlyönti oli voinut johtaa työttömyysturvan epäämiseen. 
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SAK totesi, että laajat oikeudet verotustietojen luovuttamiseen ja hankkimiseen merkitsevät 
puuttumista salassa pidettävien tietojen piiriin. Laista tulisi selkeämmin ilmetä se, että tieto-
jen luovutus ja käyttö on tarkoitussidonnaista eikä niitä saisi käyttää muuhun tarkoitukseen 
kuin mihin ne on luovutettu. Oma-aloitteisen tietojen antamisen tulisi rajoittua vain sellai-
siin tietoihin, joilla olisi yhteys epäiltyihin rikoksiin. Suojattavien verovelvollisten kannalta 
oli syytä korostaa yleisestikin viranomaistoiminnan vastuullisuutta laillisten menettelyjen 
noudattamisessa. 
Suomen Pankkiyhdistyksen mukaan oli jossain määrin epätarkoituksenmukaista, että vero-
tusta koskevia tietoja annettaisiin esitutkinnan aloittamista varten. Päätös esitutkinnan aloit-
tamisesta tehtiin niin varhain, että verotustietojen saaminen asian ratkaisun kannalta ei ollut 
tärkeää 
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto piti verohallinnon mahdollisuutta oma-aloitteisesti 
antaa verotustietoja lakisääteiselle eläke- tai tapaturmaturvan toimeenpanosta huolehtivalle 
vakuutuslaitokselle tärkeänä harmaan talouden torjumiseksi. Toisaalta esitykseen kaivattai-
siin asiasta yksityiskohtaiset perustelut. 
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ilmoitti, että tietojen luovuttamista syyttäjä- ja 
rekisteriviranomaisille koskeva säännös oli tarpeeton. Jos poliisi epäilisi vakavaa rikosta, 
esitutkinta oli aloitettava ja sen perusteella poliisilla oli oikeus jo voimassa olleiden sään-
nösten mukaan saada kaikki tarvitsemansa verotustiedot. 

5.2.2 Hallituksen esitys HE 149/1999 vp 

Hallituksen esityksessä HE 149/1999 vp ehdotettiin säädettäväksi laki verotustietojen julki-
suudesta ja salassapidosta eli verotustietolaki. Lailla korvattiin eri verolakeihin sisältyvät 
julkisuutta ja salassapitoa sekä tietojen antamista koskevat säännökset. Verotuksen julkiset 
tiedot ehdotettiin säilytettäviksi aikaisemmassa laajuudessaan julkisina. Viranomaisten 
mahdollisuutta saada salassa pidettäviä tietoja ehdotettiin kuitenkin jonkin verran laajennet-
tavaksi. Lakiesityksen perusteluissa korostettiin, että uudistuksen yhtenä tavoitteena oli 
edistää viranomaisyhteistyötä. Verotustietolain tarkoitus oli täydentää julkisuuslakia ja 
henkilötietolakia. Yleislakeihin sisältyviä säännöksiä sovellettaisiin myös verotusta koske-
viin tietoihin ja asiakirjoihin, ellei verotustietolaissa toisin säädettäisi. Samalla viitattiin 
1.8.1995 voimaan tulleeseen perusoikeusuudistukseen. Verotustietolakiuudistukseen sisäl-
tyvillä säännöksillä pyrittiin lisäämään tietojen antamista, ja näin vähentämään talousrikol-
lisuutta ja harmaata taloutta sekä muutoin parantamaan viranomaisten yhteistyötä. 
Veroviranomaiset voisivat verotustietolain säätämisen jälkeenkin antaa oma-aloitteisesti 
toiselle viranomaiselle tai elinkeinotukea myöntävälle yhteisölle taikka eläke- tai tapatur-
mavakuutuslaitokselle salassapitosäännösten estämättä tietoja verotuksen toimittamisen 
yhteydessä ilmi tulleista seikoista, joiden perusteella oli syytä epäillä, että julkisista varoista 
maksettavia avustuksia ja tukia oli käytetty väärin. Tietoja voitaisiin antaa sosiaaliturvan 
maksuvelvollisuuden laiminlyöntitilanteissa. Sääntely vastasi verohallintolain 5 a §:n sään-
nöstä. Tietojen antaminen katsottiin tarpeelliseksi muun muassa talousrikollisuuden ja har-
maan talouden vähentämiseksi, eikä sillä ollut tarkoitettu laajentaa verohallinnon tehtäviä 
siitä, mitä niistä oli säädetty verohallintolain 2 §:ssä. Verohallinto voi verohallintolain 7 §:n 
mukaan ilmoittaa verorikoksen ja kirjanpitorikoksen syyttäjälle ja käyttää valtion puheval-
taa näissä tilanteissa. Tätä vastaisi ehdotus verorikosten ja kirjanpitorikosten esitutkintaa, 
syytteeseenpanoa ja tuomioistuinkäsittelyä varten tarvittavien tietojen antamisesta syyttäjä- 
ja esitutkintaviranomaiselle. 
Edellä mainitusta on havaittavissa, että osa lainsäädännön muutoksista on ollut luonteeltaan 
muodollisia eikä niillä ole puututtu lainsäädännön aineelliseen sisältöön. Toisaalta tämän-
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kin luonteiset uudistukset ovat tarpeen esimerkiksi, jos lainsäädäntö on pahasti sirpaloitu-
nut, mikä on osaltaan voinut johtaa tulkinta- ja muihin soveltamisongelmiin, sääntelytaakan 
kasvuun sekä lainsäädännön läpinäkyvyyden kärsimiseen. 
Hallituksen esityksen HE 149/1999 vp myötä tietojen antamista esitutkinta- ja syyttäjävi-
ranomaisille sekä yritys-, elinkeino-, työllistämis- ja muille julkisia tukia myöntäville ta-
hoille ehdotettiin lisättäväksi. Poliisin rikostorjuntatyötä oli edellisvuosina pyritty painot-
tamaan ennalta estävään työhön. Myös valtioneuvoston tekemän talousrikollisuuden ja 
harmaan talouden vähentämistä koskevan periaatepäätöksen strategiaan kuului torjuntatyön 
painopisteen siirtäminen ennalta estäviin toimenpiteisiin. Periaatepäätöksessä edellytettiin 
muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa estävien salassapitosäännösten uudistamista 
sekä talousrikoksilla saadun hyödyn takaisinsaannin tehostamista. 
Säännöstasolla keskeisimmäksi viranomaisten välistä yhteistyötä haittaavaksi tekijäksi oli 
muodostunut poliisilta puuttuva oikeus saada pyynnöstä käyttöönsä verotusta koskevia tie-
toja silloin, kun rikoksen esitutkinta ei ollut vireillä. Tietoja voitiin antaa vasta, kun esitut-
kinnan aloittamista koskeva päätös oli tehty. Verotusta koskevat lisätiedot katsottiin tar-
peellisiksi erityisesti silloin, kun harkittiin esitutkinnan aloittamista talousrikoksissa, joiden 
lähtötiedot usein olivat monisyisiä ja vaikeaselkoisia. Näistä syistä ehdotettiin, että verohal-
linto voisi antaa poliisille yksittäistapauksessa pyynnöstä salassapitosäännösten estämättä 
salassa pidettäviä verotustietoja jo ennen varsinaisen esitutkinnan aloittamista. Kysymys 
voisi olla konkreettisen rikoksen ennalta estämisestä tai keskeyttämisestä tai jo tapahtuneen 
epäillyn rikollisen teon esitutkintaedellytysten selvittämisestä. Tietojen antaminen edellyt-
täisi, että syyttäjä tai esitutkintaviranomainen yksilöisi asian, jota koskeviin toimenpiteisiin 
verotusta koskevia tietoja tarvittaisiin. Tietoja ei olisi mahdollista luovuttaa pelkästään 
yleistä rikostorjuntaa tai valvontaa varten eikä massaluovutuksena.70 
Rikoksilla saadun taloudellisen hyödyn jäljittäminen oli hallituksen esityksen HE 149/1999 
vp mukaan noussut erääksi talousrikostorjunnan painopistealueeksi. Poliisille ehdotettu 
oikeus saada tietoja rikosten ennalta estämistä ja selvittämistä varten merkitsisi oikeutta 
saada tietoja myös rikoksella saadun taloudellisen hyödyn jäljittämiseen silloin, kun jäljit-
täminen liittyy rikoksen ennalta estämiseen tai selvittämiseen. Rahanpesun selvittämisjär-
jestelmää voidaan pitää erityisenä osana rikoksella saadun hyödyn jäljittämistä. Veroviran-
omaisen hallussa olevat tiedot ovat useissa tapauksissa välttämättömiä rahanpesun estä-
miseksi ja selvittämiseksi. Ehdotus verotusta koskevien tietojen antamisesta poliisille rikos-
ten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi täydentäisi myös rahanpesun estämisestä ja selvit-
tämisestä annetun lain (68/1998) tietojen saantia koskevia säännöksiä ja edistäisi viran-
omaisten yhteistyötä rahanpesun torjunnassa. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että polii-
sin oikeus saada verotustietoja ei kattanut kaikkia niitä tarpeita, joihin poliisi olisi tarvinnut 
verotustietoja liiketoimintakiellon valvomiseksi. Tämän vuoksi puheena olevassa lakiesi-
tyksessä ehdotettiin säännöstä, jonka mukaan verotustietoja voitaisiin antaa poliisille myös 
liiketoimintakiellon määräämistä tai pidentämistä koskevaa tutkintaa sekä liiketoimintakiel-
lon valvontaa varten. Näiden muutosten katsottiin luovan edellytykset aiempaa laajemmalle 
yhteistoiminnalle talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa sekä rikoksilla saa-
dun hyödyn jäljittämisessä. 

Valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 30/1999 vp mukaan hallituksen esitystä laadit-
taessa oli otettu hyvin huomioon erilaiset julkisuutta ja salassapitoa koskevat näkemykset 
sekä eduskunnan eri yhteyksissä asiasta esittämät näkökohdat. Erityisen positiivisena voi-
daan valiokunnan käsityksen mukaan pitää sitä, että esityksessä oli otettu huomioon talous-
rikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevan periaatepäätöksen sisältämät 
                                                 
70 HE 149/1999 vp. 
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näkökohdat. Valiokunta korosti talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan merki-
tystä verotulojen kertymän varmistamiseksi. Valiokunnan käsityksen mukaan tämä edellyt-
ti, että verovalvonnassa otettiin toiminnan painopistealueiksi myös valvonnan reaaliaikai-
suus ja viranomaisyhteistyö. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 
(1346/1999) tuli voimaan vuoden 2000 alussa.71 

5.3 Yritys- ja yhteisötietolain voimaantulo helpotti tietojenvaihtoa 

Harmaan talouden selvitystyöryhmän maaliskuussa 1995 valmistuneessa loppuraportissa 
todettiin, että viranomaisten välisen tietojenvaihdon onnistumisen kannalta olisi tärkeätä, 
että viranomaiset ottavat yleisesti käyttöön liike- ja yhteisötunnuksen yhteisöjen tunnistee-
na. Tätä koskeva hanke otettiin myös vuonna 1996 vahvistettuun ensimmäiseen talousri-
kostorjuntaohjelmaan. 
Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) käynnistämä Tunnus-projekti eh-
dotti 30.5.1997 antamassaan raportissa, että PRH:n oikeushenkilörekistereissä ja verohal-
linnossa otettaisiin käyttöön yhteinen yritystunnusjärjestelmä. Yhteinen tunnusjärjestelmä 
koskisi osakeyhtiöitä, osuuskuntia ja muita yhteisöjä, jotka syntyvät PRH:n rekistereihin 
merkitsemisellä, sekä avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä ja yksityisiä elinkeinonharjoit-
tajia. Verohallinto antaisi lisäksi tunnuksen aina omille verotusyksiköilleen (verotusyhty-
mät). Työryhmä ehdotti yhtenäisen tunnusjärjestelmän tavoiteaikatauluksi 1.1.1999. Van-
hojen jo rekisterissä olevien yritysten osalta tavoitteena olisi siirtyä uuteen järjestelmään 
sitä mukaa kuin silloisten yksiköiden tunnusten kohdentaminen saatiin tehtyä. Lausunto-
kierroksella työryhmän ehdotuksia kannatettiin yleisesti. Yhteisen tunnusjärjestelmän toteu-
tus ei kuitenkaan edennyt työryhmän ehdottamalla tavalla. 
Ministeri Skinnarin työryhmä kiirehti mietinnössään 8.1.1998 Patentti- ja rekisterihallituk-
sen ja verohallinnon yhteisen yritystunnusjärjestelmän käyttöönottoa. Valmistelun yhtey-
dessä piti myös selvittää, tulisiko kaupparekisterityöryhmän ehdotusta vastaavat muutokset 
toteuttaa yhdistysrekisteriä ja säätiörekisteriä koskevassa sääntelyssä. Ehdotus siirtyi edel-
leen 22.10.1998 vahvistettuun toiseen talousrikostorjuntaohjelmaan, jonka mukaan valmis-
teilla oleva yhteinen yritystunnusjärjestelmä oli tehokas keino parantaa viranomaisyhteis-
työtä ja -tietojenvaihtoa. Tunnusjärjestelmä ulotettaisiin koskemaan myös rekisteröityjä 
yhdistyksiä ja säätiöitä. Tunnusjärjestelmän piiriin kuuluvilla yrityksillä ja yhteisöillä tulisi 
olla velvollisuus esittää tunnus niitä koskevissa asiakirjoissa. 
Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallituksen yhteishankkeena tapahtuneen jatkoval-
mistelun yhteydessä valmistui vuonna 1999 esitys tarvittavasta lainsäädännöstä. Esityksestä 
saatiin pyydetyt 18 ja yksi omaehtoinen lausunto viranomaisilta ja järjestöiltä. Tunnusjär-
jestelmän tarpeellisuudesta ei lausunnonantajilla ollut eriäviä mielipiteitä, mutta kylläkin 
sen toteuttamisen organisoinnista, teknisestä järjestelystä sekä ehdotetun uuden rekisterin 
luonteesta. Kauppa- ja teollisuusministeriössä valmisteltiin edellä mainitun esityksen poh-
jalta luonnos hallituksen esitykseksi, josta vielä pyydettiin lausuntoja. Lausunto saatiin 
pyydetyiltä 13 viranomaiselta, yhteistyöelimeltä ja työntekijäjärjestöltä sekä viideltä muulta 
järjestöltä. Lausunnoissa osin toistettiin aikaisemmin esitettyjä näkemyksiä, uudet kannan-
otot liittyivät lähinnä järjestelmän edellyttämään säädöstekniseen toteuttamiseen. Olennai-
sin tarkistus oli eräiden keskusjärjestöjen toivomuksesta tapahtunut yhdistysrekisterin jät-
täminen toistaiseksi tunnusjärjestelmän ulkopuolelle. 

                                                 
71 Samalla tulivat voimaan myös arvonlisäverolain (1347/1999), kiinteistöverolain (1348/1999), rakennusve-
rolain 24 §:n (1349/1999) ja korkotulon lähdeverosta annetun lain 18 §:n (1350/1999) muutokset. 
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Hallituksen esitys eduskunnalle yritys- ja yhteisötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeik-
si (HE 188/2000 vp) annettiin eduskunnalle 17.11.2000. Esityksessä ehdotettiin säädettä-
väksi uusi yritys- ja yhteisötietolaki, jolla yritykset ja yhteisöt yksilöitäisiin yhtenäisellä 
tunnusjärjestelmällä. Järjestelmään rekisteröitävälle yksikölle annettaisiin vain yksi tunnus, 
yritys- ja yhteisötunnus, joka säilyisi kyseisen yksikön tunnisteena koko sen elinajan. Ehdo-
tetun lain mukainen yritys- ja yhteisötietojärjestelmä mahdollistaisi samalla sen, että yrityk-
set ja yhteisöt voisivat antaa perustamista, muuttamista ja lopettamista koskevat tiedot yh-
dellä ilmoituksella usealle viranomaiselle. Yhteinen ilmoitus voitaisiin tehdä Patentti- ja 
rekisterihallituksen ylläpitämiin kauppa- tai säätiörekisteriin sekä verohallinnon ylläpitä-
miin työnantaja-, ennakkoperintä- ja arvonlisäverovelvollisten rekistereihin. Yhdistysrekis-
teri jäisi vielä tässä vaiheessa tunnusjärjestelmän ulkopuolelle. 
Yritys- ja yhteisötietolaki ja eräät sen yhteydessä tehdyt säännösmuutokset (244–251/2001) 
tulivat voimaan 1.4.2001. 

5.4 Uusi valtionavustuslaki ja laki yritystoiminnan tukemisesta 

Hallitus antoi 4.5.2001 eduskunnalle esityksen (HE 63/2001 vp) valtionavustuslaiksi ja 
laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta. Valtionavustuslaki 
(688/2001) tuli voimaan 1.9.2001. Laissa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita 
noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia. Valtionavustuksella tarkoitetaan tässä laissa 
tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. Valtionavustuslakia 
sovelletaan valtion talousarvioon otetusta määrärahasta tai talousarvion ulkopuolella olevan 
valtion rahaston varoista myönnettävään valtionavustukseen. Kyseistä lakia sovelletaan 
myös, kun valtion talousarviossa myönnetään valtuus tehdä sopimuksia tai antaa sitoumuk-
sia valtionavustuksesta.72 
Valtionavustuslain 6 luvussa säädetään tietojensaannista ja tietojen luovuttamisesta. Lain 
31 §:ssä säädetään tietojensaannista viranomaiselta. Pykälän 1 momentin mukaan valti-
onapuviranomaisen oikeuteen saada tietoja toiselta viranomaiselta sovelletaan, mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Pykälän 2 momentissa sääde-
tään, että valtionapuviranomaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muilta 
viranomaisilta tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömiä tietoja ensinnäkin valtionavustuksen 
hakijan ja saajan taloudellisesta asemasta73; toiseksi valtionavustuksen hakijan ja saajan 
julkisista tuista74; kolmanneksi valtionavustuksen hakijaa ja saajaa koskevista muista sei-
koista, joilla on olennaista merkitystä tämän lain noudattamisen varmistamiseksi valtion-
avustuksen myöntämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa75. 
Valtionavustuslain 31 § on julkisuuslain 29 §:ssä tarkoitettu säännös, jonka perusteella vi-
ranomaisella on oikeus saada toiselta viranomaiselta julkisuuslain mukaan muutoin salassa 
pidettäviä tietoja.76 Tietojensaannin yleisenä edellytyksenä on tietojen välttämättömyys 

                                                 
72 Valtionavustuslain 1 §. 
73 Valtionavustuksen hakijan ja saajan taloudellista asemaa koskevia tietoja ovat hakijan tai saajan yleistä 
varallisuusasemaa koskevat tiedot. 
74 Valtionapuviranomaisella on oikeus saada tietoja toisen valtionapuviranomaisen tai muun valtionavustus-
laissa määriteltyä julkista tukea myöntävän tahon myöntämistä tuista siltä osin kuin kyseiset tiedot ovat jolla-
kin erityisellä perusteella salassa pidettäviä. 
75 Yllä tarkoitetut muut seikat voivat koskea erityisesti valtionavustuksen hakijan tai saajan menettelyä aikai-
semmin myönnetyn valtionavustuksen käyttämisessä taikka valtionavustuksen hakijan ja saajan tapaa järjestää 
valtionavustuksen käytön ehtojen toteuttamiseen olennaisesti vaikuttava toimintansa. 
76 HE 63/2001 vp. 
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valtionapuviranomaisen tehtävien hoitamiseksi.77 Tiedot ovat momentissa tarkoitetulla ta-
valla välttämättömiä silloin, kun valtionapuviranomainen ei voisi ilman kyseistä tietoa hoi-
taa tehtäviään ja käyttää toimivaltaansa sekä siihen sisältyvää harkintavaltaa valtionavustus-
laissa säädetyllä tavalla. Välttämättömyysvaatimus sisältää sen, että tiedot eivät saa myös-
kään olla liian laajoja niiden käyttötarkoitukseen nähden. Julkisen tai yksityisen edun vuok-
si säädetyn salassapidon sivuuttavia valtionavustuslain säännöksiä on tulkittava suppeasti. 
Lisäksi pykälän 2 momentti sisältää tyhjentäväksi tarkoitetun luettelon niistä salassa pidet-
tävistä tiedoista, joita valtionapuviranomaisella on oikeus saada.78 
Valtionavustuslain 32 §:n mukaan asianomaisen lain nojalla saatujen tietojen luovuttami-
seen sovelletaan, mitä julkisuuslaissa säädetään. Sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa säädetään 
salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, valtionapuviranomaisella on salassapitovelvol-
lisuuden estämättä oikeus luovuttaa tietoja muun ohella poliisi- ja muulle esitutkintaviran-
omaiselle rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi taikka syyttäjäviranomaiselle syytehar-
kintaa varten.79 Lainkohdan mukaan tietojen luovuttamisen edellytyksenä on, että esitutkin-
ta- tai syyttäjäviranomaisella on oikeus saada ja tallentaa kyseiset tiedot, joten säännös ei 
laajenna esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten toimivaltuuksia. Toisaalta näitä tietoja ei saa 
käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon tiedot on luovutettu. Kysymys on siis 
edellä käsitellyn käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen noudattamisesta. Lisäksi lain-
kohdat määrittävät tyhjentävästi sen tarkoituksen, johon valtionavustuslain perusteella luo-
vutettuja tietoja voidaan käyttää.80 Valtiovarainvaliokunta katsoi lisäksi mietinnössään 
VaVM 9/2001 vp, että valtionavustuslakiin sisältyvät tietojen luovuttamista koskevat sään-
nökset ovat erittäin tarpeellisia ja yleislakina sovellettavan julkisuuslain säännöksiä täyden-
täviä, täsmentäviä ja selventäviä. Valtionavustuslain säännöksissä ei säädetä salassapitope-
rusteista, vaan kysymyksessä on julkisuuslaissakin todetulla tavalla lailla säädettävä viran-
omaisten välinen tietojenvaihto. 
Jo ennen valtionavustuslakia, vuoden 2001 alussa, oli tullut voimaan laki yritystoiminnan 
tukemisesta (1068/2000). Lain 29 §:n mukaan kauppa- ja teollisuusministeriöllä oli oikeus 
salassapitosäännösten estämättä saada työvoima- ja elinkeinokeskukselta tukijärjestelmän 
hallinnoinnin edellyttämiä tarpeellisia tietoja ja selvityksiä tukien hakemisesta, myöntämi-
sestä ja maksamisesta. Kauppa- ja teollisuusministeriöllä sekä työvoima- ja elinkeinokes-
kuksella oli oikeus pyynnöstä saada muulta viranomaiselta luonnollista henkilöä tai oikeus-
henkilöä koskeva, valvontavelvollisuuden hoitamiseksi tai tukihakemusten käsittelyä varten 
välttämätön tieto, joka muutoin olisi ollut pidettävä salassa. Tiedon saantia koskevassa 
pyynnössä oli yksilöitävä tarvittavat tiedot sekä niiden käyttötarkoitus. Näin saatua tietoa ei 
saanut käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin sitä oli pyydetty. Pääsuuntaviivoiltaan 
tiedonsaantioikeudet ovat säilyneet sittemminkin ennallaan, vaikka lainsäädäntö lakien ni-
miä myöten on muuttunut. Tietojenluovuttamisen osalta lähtökohtana oli se, että esimerkik-
si yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaista tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja 
yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- ja ammattisalaisuudesta taikka yksi-
tyisen henkilökohtaisista oloista saattoi luovuttaa esimerkiksi syyttäjä-, poliisi- ja tullivi-
ranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. 

                                                 
77 Valtionapuviranomaisella tarkoitetaan sitä viranomaista, jonka tehtäviin kyseistä valtionavustusta koskevat 
asiat lainsäädännön nojalla kuuluvat. 
78 HE 63/2001 vp. 
79 Lainkohdassa säädetään vain oikeudesta luovuttaa tieto tiettyä käyttötarkoitusta varten, joten esimerkiksi 
tietojen luovuttamisen tapaa ja luovutettavien tietojen suojausta sekä muissa tietojen luovuttamista koskevissa 
kysymyksissä on sovellettava julkisuuslakia, HE 63/2001 vp. 
80 HE 63/2001 vp. 
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5.5 Kolmas talousrikostorjuntaohjelma: Valtioneuvoston 
periaatepäätös talousrikollisuuden ja harmaan talouden 
vähentämiseksi 20.6.2001 

5.5.1 Ohjelman valmistelu 

Kolmannen talousrikostorjunnan valmistelu käynnistyi vuoden 2000 keväällä talousrikos-
torjunnan johtoryhmän, käytännössä sisäministeriön ja Viranomaisyhteistyön kehittämis-
projektin toimesta. Eri viranomaistahoilta pyydettiin 16.6.2000 lähetetyllä kirjeellä käsityk-
siä kolmannen talousrikostorjuntaohjelman tarpeellisuudesta ja ohjelmaan otettavista pai-
nopistealueista. Saaduissa vastauksissa pidettiin kolmannen talousrikostorjuntaohjelman 
toteuttamista erittäin tarpeellisena. 
Viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon liittyviä toivomuksia esitettiin lähinnä tukia 
myöntävien viranomaisten vastauksissa. Kauppa- ja teollisuusministeriö kiinnitti huomiota 
muun muassa tietojenvaihtoon ja yhteistyöhön eri viranomaisten kesken. Työministeriö 
korosti lausunnossaan muun muassa viranomaisyhteistyön tiivistämistä myös alue- ja pai-
kallistasolla, julkisiin tukiin ja niiden läpinäkyvyyteen liittyviä seikkoja sekä erityisesti vi-
ranomaisten välisten tietoyhteyksien parantamista. Työministeriö kiirehti myös valmisteilla 
olleen henkilötietojen luovuttamista ja saamista koskevan erityislainsäädännön toimeenpa-
noa. Sosiaali- ja terveysministeriö katsoi, että talousrikostorjuntaohjelman painopistealueita 
voisivat olla muun muassa yhteistyön lisääminen viranomaisten kesken, viranomaisten vä-
listen tietoyhteyksien parantaminen ja tietojenantovelvollisuuden lakisääteistäminen eli 
selvittelyssä esiin tulleet väärinkäytökset tai epäilyt pitäisi voida ilmoittaa toiselle viran-
omaiselle. 
Syyskuussa pyydettiin samoilta viranomaisilta konkreettisia hanke-ehdotuksia ja arvioita 
resurssitarpeista, joita kolmannen torjuntaohjelman toteuttaminen edellyttäisi. Tähän kyse-
lyyn saatiin hyvin niukasti vastauksia. Talousrikostorjunnan johtoryhmälle vuoden 2000 
joulukuussa jaettuun luonnokseen kerättiin osa aikaisemmista ohjelmista toteuttamatta jää-
neistä ehdotuksista sekä ne ehdotukset, jotka oli tuohon mennessä saatu eri viranomaistaho-
jen vastauksista. 
Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti oli käynnistänyt syksyllä laajan eri viranomaisten 
kenttään suunnatun kyselyn, jossa tiedusteltiin näiden viranomaisten käsityksiä talousrikol-
lisuuden ja talousrikostorjunnan näkymistä, resurssitilanteesta, yhteistyön sujuvuudesta ja 
torjuntatyön ongelmakohdista. Tarkoituksena oli käyttää tästä kyselystä saatuja vastauksia 
talousrikostorjuntaohjelman valmistelussa. 

5.5.2 Lausunnot ohjelmaluonnoksesta 

Sisäministeriö lähetti 1.3.2001 keskeisille ministeriöille, viranomaisille ja elinkeinoelämän 
järjestöille lausuntoa varten luonnoksen vuosille 2002–2005 ajoittuvasta talousrikollisuu-
den ja harmaan talouden torjuntaohjelmasta. Luonnokseen sisältyivät seuraavat viranomais-
ten välistä tietojenvaihtoa koskevat torjuntahankkeet: 

- Liiketoimintakiellon viranomaisilmoittaminen kaupparekisteriin. Tutkitaan mahdol-
lisuuksia oikeuttaa Oikeusrekisterikeskus ilmoittamaan suoraan PRH:lle liiketoi-
mintakiellot asianomaisten yritysten tietoihin. 

- Yritysanalyysirekisterin perustaminen osaksi poliisin tietojärjestelmää. Selvitetään 
lainsäädännölliset mahdollisuudet perustaa uusi talousrikostorjuntaa ja erityisesti ta-
lousrikostiedustelua tehostava tietokanta poliisin hallintoon. 
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- Selvitetään mahdollisuudet rakentaa julkinen tietokanta omistuksista ainakin viran-
omaiskäyttöön. 

- Viranomaisten mahdollisuuksia torjua ennakolta tukihakemuksiin kohdistuvia vää-
rinkäytöksiä on parannettava. Selvitetään mahdollisuudet viranomaisten tietojen-
vaihto- ja saantioikeuksien laajentamiseksi. Selvitetään mahdollisuudet massatieto-
jen luovuttamisoikeuden laajentamista valvontaviranomaisten kesken. 

- Palkka- ja sosiaaliturvan väärinkäytösten estämiseksi olisi viranomaisten tietoyh-
teyksiä parannettava ja valmisteilla olevan henkilötietojen luovuttamista ja saamista 
koskevan erityislainsäädännön valmistumista kiirehdittävä. Lain toteuttaminen on 
välttämätöntä. 

Lausuntoja saatiin 20. Seuraavaan on kerätty viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevat 
kommentit. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjun-
nassa oli tärkeää kehittää myös viranomaisten välistä tietojensaantia ja -luovutusta koskevia 
säännöksiä. 
Keskuskauppakamari katsoi, että talousrikosten tehokasta torjuntaa oli ehkäissyt viran-
omaisten puutteellinen tietojenvaihto. Erilaisten julkisten tukien väärinkäytösten vähentä-
minen edellytti, että tukea myöntävillä viranomaisilla olisi riittävä oikeus saada tietoja 
muilta viranomaisilta. Talousrikostiedustelua tehostavan tietokannan hankkiminen olisi 
toteutettava kiireellisesti. Liiketoimintakielto olisi merkittävä kaupparekisteriin ja viran-
omaisten valvottava sen noudattamista. 
Maa- ja metsätalousministeriön lausunnossa esitettiin tukivalvontaa tekevän viranomaisen-
tiedonsaantioikeuden ja tarkastusoikeuden laajentamista koskemaan eräitä sivullistahoja. 
Erilaisiin kehittämis-, yritys-, koulutus- tai tutkimushankkeisiin maksettava tuki perustui 
yleensä tuensaajan esittämiin hankkeen toteuttamiseen maksetuista suoritteista aiheutunei-
siin kustannuksiin. Näiden todenperäisyyden ja aitouden selvittäminen pelkästään tuensaa-
jan esittämien tietojen perusteella voi valvonnassa osoittautua mahdottomaksi. Käytännössä 
saattoi esiintyä keinotekoisia järjestelyjä, joissa tuensaajan ja tämän lähipiirin kesken tapah-
tuvilla ristikkäisillä laskutuksilla tai vain näennäisiä suorituksia tai alihankintoja tekemällä 
pyritään hankkimaan perusteetonta taloudellista etua. Tämän vuoksi olisi syytä tutkia mah-
dollisuuksia laajentaa tukivalvontaa tekevän viranomaisen tarkastus- ja tietojensaantioi-
keuksia koskemaan tietyissä tilanteissa tarpeellisessa määrin myös tuensaajan sopimus-
kumppaneita, kuten alihankkijoita, tuensaajan tekemien ilmoitusten ja antamien tietojen 
tarkastamiseksi. 
Oikeusministeriö otti esiin muun muassa ohjelmaluonnoksen kohdan, jonka mukaan palk-
ka- ja sosiaaliturvan väärinkäytösten estämiseksi tulisi parantaa viranomaisten tietoyhteyk-
siä ja kiirehtiä valmisteilla olevan henkilötietojen luovuttamista ja saamista koskevan eri-
tyislainsäädännön valmistumista. Ministeriö totesi, että ehdotuksen perusteella ei voinut 
yksiselitteisesti päätellä, mistä lainsäädäntömuutoksesta hankkeessa oli kysymys. Ehdotusta 
tulikin tältä osin selkeyttää. Ministeriö myös totesi, että sosiaalihuollon viranomaisten tieto-
jen luovuttamisesta oli hiljattain säädetty laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi-
keuksista (812/2000) ja että tapaturmavakuutus-, työeläke- ja kansaneläkelainsäädännön 
tietojen luovuttamista koskevan lainsäädännön tarkistamisesitys oli tuolloin sosiaali- ja ter-
veysministeriön valmisteilla. 
Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto piti omistuksia koskevaa julkista tietokantaa tur-
hana, koska jo verohallinnossa oli varsin kattava varallisuustietokanta. 
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Tietosuojavaltuutetun lausunnossa tuotiin esiin henkilötietojen käsittelyyn liittyviä yleisiä 
periaatteita. Lausunnon mukaan ohjelmassa mainitut torjuntahankkeet tulisivat lisäämään 
henkilötietojen käsittelyä. Viranomaisten välistä tietojenvaihtoa esitettiin lisättäväksi, uusia 
rekistereitä esitetään perustettavaksi, ilmoitusvelvollisuutta esitettiin laajennettavaksi jne. 
Näin ollen olisi tarpeellista kirjoittaa uudelleen eri viranomaisten tietojen luovutusta koske-
vat säännökset. Tällöin oli erityisesti huomioitava, että rajoittamattoman tiedonsaantioikeu-
den kirjaamista lakiin ei voitu pitää hyväksyttävänä henkilötietolain tavoitteiden kannalta. 
Perusvaatimus oli, että puututtaessa lainsäädännöllisesti henkilötietojen suojaan, menette-
lylle tuli olla löydettävissä perusteltu ja painava syy. 
Työministeriö viittasi aikaisemmin antamiinsa lausuntoihin ja korosti edelleen pitävänsä 
tärkeänä ohjelman luonnoksessa esitettyä selvitystä viranomaisten tietojenvaihto- ja saanti-
oikeuksien laajentamiseksi. Ministeriö pyrkii omalta osaltaan selvittämään tietojensaantioi-
keuden kehittämistarpeen työhallinnon sisällä. Säädöksiä tulisi muuttaa siten, että työvoi-
matoimistoilla olisi lain nojalla pyytämättä oikeus saada tieto niistä yrityksistä, joiden työn-
tekijöille oli maksettu palkkaturvaa. Työvoimatoimiston pitäisi voida kieltäytyä ottamasta 
tällaisen yrityksen työpaikkoja välitettäviksi eikä tällaisen yrityksen toimintaa missään ta-
pauksessa pitäisi tukea yhteiskunnan varoista maksettavilla tuilla. 
Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi tiedonvaihdon lisäämisen viranomaisten ym. toimi-
joiden kesken edenneen hitaasti. Tähän olivat osaltaan vaikuttaneet salassapitosäännökset ja 
niiden tiukka tulkinta sekä yhteistoiminnan riittämättömyys. Erityisen ongelmalliseksi oli 
osoittautunut massatietojen vaihto sekä eri rekisterinpitäjien keräämien tietojen yhdistely ja 
vertailu. Tarkastusvirasto oli jo aiemmissa yhteyksissä esittänyt harkittavaksi, tulisiko vi-
ranomaisten välisestä tietojenvaihdosta säätää erityislailla. Olemassa olevan tiedon haja-
naisuus ja tiedon välittämisen ongelmat olivat heijastuneet mm. elinkeinoelämän tukien 
valvontaan. Valtioneuvoston jo vuonna 1993 antamassa päätöksessä (1605/93) edellytettyä 
tukien kokonaisvaltaista seurantaa ei ollut vieläkään saatu toteutettua. Viranomaisten yhtei-
sen tietopankin perustamistavoite oli kirjattu edelliseen talousrikostorjuntaohjelmaan. Ta-
voitteen tulisi näkyä myös suunnitteilla olleessa torjuntaohjelmassa. 
Lopullisessa, 20.6.2001 vahvistetussa torjuntaohjelmassa viranomaisten välistä tietojen-
vaihtoa koskevat hankkeet pysyivät samoina kuin lausuntokierroksella olleessa versiossa 
lukuun ottamatta palkka- ja sosiaaliturvan väärinkäytöksiin liittyvää hanketta. Se oli, to-
dennäköisesti oikeusministeriön ja tietosuojavaltuutetun lausuntojen seurauksena, muutettu 
seuraavaan muotoon: 

Palkka- ja sosiaaliturvan väärinkäytösten estämiseksi viranomaisten tietoyhteyksiä 
parannetaan. Selvitetään valvontaviranomaisten henkilötietojen luovuttamiseen ja 
saamiseen liittyvät ongelmat sekä valmistellaan tehtyjen selvitysten perusteella tar-
vittavat lainmuutokset. 

5.5.3 Kolmanteen talousrikostorjuntaohjelmaan sisältyvät 
tietojenvaihtohankkeet 

Pääministeri Paavo Lipposen II hallitus hyväksyi 20.6.2001 vuosille 2002–2005 kolmannen 
talousrikostorjuntaohjelman. Tällöin korostettiin muun muassa, että viranomaisten mahdol-
lisuuksia torjua ennakolta tukihakemuksiin kohdistuvia väärinkäytöksiä oli parannettava. 
Mahdollisuuksia viranomaisten tietojenvaihto- ja -saantioikeuksien laajentamiseksi oli tar-
koitus selvittää samoin kuin mahdollisuuksia massatietojen luovuttamisoikeuden laajenta-
mista valvontaviranomaisten kesken. Asiaa oli pyritty viemään eteenpäin, pitkään kuitenkin 
tuloksetta. Toisaalta oli kehitetty tietokannat, jotka mahdollistavat muun muassa erilaisiin 
tukiin kohdistuvien hakemusten analysoinnin rikosten ennalta ehkäisemiseksi. Kuvaavaa 
oli se, että hanke siirtyi aiemmista ohjelmista ja siirtyi sittemmin neljänteen torjuntaohjel-
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maan, jossa tähdennettiin viranomaisten mahdollisuutta laajempaan tietojenkäsittelyyn ta-
lousrikosanalyysissa. Tarkoituksena oli, että sisäasiainministeriö asettaisi työryhmän, joka 
laatisi ehdotuksen vuoden 2006 aikana. Lainsäädännöllä tulisi varmistaa talousrikostorjun-
taan osallistuvien viranomaisten yleinen yhteistyövelvoite, määritellä pysyvät yhteistyöins-
tituutiot ja säännellä talousrikosten ennalta ehkäisemiseen ja paljastamiseen tarvittavasta 
tietojen käsittelystä. Samoin tuotiin esille, että tuolloinen lainsäädäntö rajoitti viranomais-
ten yhteisen riskianalyysin tekemistä, erityisesti poliisi- ja veroviranomaisten välillä. 
Myös palkka- ja sosiaaliturvan väärinkäytösten estämiseksi oli tarkoitus parantaa viran-
omaisten tietoyhteyksiä. Tarkoitus oli kiirehtiä valmisteilla olevan henkilötietojen luovut-
tamista ja saamista koskevan erityislainsäädännön valmistumista. Lain toteuttaminen näh-
tiin välttämättömäksi. Hanke siirtyi kolmanteen torjuntaohjelmaan toisesta ohjelmasta ja 
sittemmin hanke siirtyi neljänteen ohjelmaan. 
Tilintarkastajien toimintaa valvovien Valtion tilintarkastuslautakunnan, Keskuskauppaka-
marin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien tiedonsaantia 
viranomaisilta valvontatehtäväänsä varten oli tarkoitus parantaa. Laadunvarmistuksen yh-
teydessä oli pyritty varmistamaan, että siinä esiin tulleet laiminlyönnit ja väärinkäytökset 
olisivat tulleet myös valvojan tietoon. Samoin valvojat pyrkivät lisäämään muiden viran-
omaisten tietämystä tilintarkastajien tehtävistä ja heihin kohdistuvasta valvonnasta. Tilin-
tarkastuslakityöryhmä käsitteli valvontaelinten tehtäviä ja mahdollisuuksia suorittaa niille 
annetut tehtävät. Hanke oli siirtynyt kolmanteen torjuntaohjelmaan toisesta, muttei siirtynyt 
enää neljänteen ohjelmaan. 
Tavoitteena oli myös yritysanalyysirekisterin perustaminen osaksi poliisin rekisterijärjes-
telmää. Samoin tarkoituksena oli selvittää lainsäädännölliset mahdollisuudet perustaa uusi 
talousrikostorjuntaa ja erityisesti talousrikostiedustelua tehostava tietokanta poliisin hallin-
toon. Hanke siirtyi toisesta torjuntaohjelmasta kolmanteen ohjelmaan, muttei enää neljän-
teen ohjelmaan. Vuonna 2006 todettiin, että hanke ei vielä ollut toteutunut kokonaisuudes-
saan. Tekniset valmiudet olivat olemassa, ja asia oli siirretty Poliisin tietohallintokeskuksen 
hankkeeksi. Tietokantaa varten valitun järjestelmän hankintaprojekti oli käynnistetty maa-
liskuussa 2007. 
Erityiskysymyksenä on mainittavissa se, että tarkoitus oli tutkia mahdollisuuksia oikeuttaa 
Oikeusrekisterikeskus ilmoittamaan suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselle liiketoiminta-
kiellot asianosaisten yritysten tietoihin. Hanke siirtyi sittemmin osin neljänteen harmaan 
talouden torjuntaohjelmaan. Patentti- ja rekisterihallitus sai joka tapauksessa Oikeusrekiste-
rikeskukselta tiedot liiketoimintakieltoon asetetuista henkilöistä, jotka tiedot välittömästi 
liitettiin asianomaista henkilöä koskeviin kaupparekisteritietoihin kaikissa niissä yrityksis-
sä, joissa hänet oli rekisteröity vastuutehtäviin. Järjestely oli ollut tosin käytössä jo ennen 
valtioneuvoston periaatepäätöksen antamista. Sähköiselle tiedonsiirrolle ei katsottu olevan 
tarvetta ilmoitusten vähäisestä määrästä johtuen. Sisäasiainministeriön työryhmän loppura-
portissa ”Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen” (36/2004) ehdo-
tettiin, että oikeusministeriö käynnistäisi liiketoimintalain tarkistamistyön, jolloin selvitet-
täisiin, tulisiko liiketoimintakieltoon tuomittujen valvontavelvollisuus ulottaa koskemaan 
poliisin lisäksi muitakin viranomaisia, erityisesti verohallintoa, tulli- ja ulosottoviranomai-
sia sekä patentti- ja rekisteriviranomaista. Oikeusministeriö ryhtyi selvittämään asiaa ke-
väällä 2005. Tämäkin tapaus on osoituksena siitä, että harmaan talouden torjuntaohjelmat 
eivät suinkaan ole sidoksissa siihen, mitä aikaväliä alkuperäinen valtioneuvoston periaate-
päätös koskee eikä myöskään siihen hallitusohjelmaan tai vaalikauteen. 
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5.5.4 Ohjelmaan sisältyneiden tietojenvaihtohankkeiden toteutuminen 

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti laati 7.3.2006 talousrikostorjunnan johtoryhmälle 
selvityksen kolmannen talousrikostorjuntaohjelman toteutumisesta. Selvityksen mukaan 
muun muassa seuraavat hankkeet eivät olleet johtaneet käytännön toimenpiteisiin: 
Viranomaisten mahdollisuuksia torjua ennakolta tukihakemuksiin kohdistuvia väärinkäy-
töksiä on parannettava. Sisäministeriön ilmoituksen mukaan asiaa oli pyritty viemään 
eteenpäin, mutta tuloksetta. 
Palkka- ja sosiaaliturvan väärinkäytösten estämiseksi viranomaisten tietoyhteyksiä paran-
netaan. Oikeusministeriön mukaan valmisteluvastuu ei kuulunut oikeusministeriölle, joskin 
ministeriöitä oli syytä kuulla valmistelun yhteydessä. Muut ministeriöt eivät kommentoi-
neet asiaa. 
Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin arvion mukaan ongelmana eri viranomaisten 
yhteisvastuulla toteutettavissa hankkeissa oli ollut vastuunjaon epäselvyys. ”Viranomaisten 
yhteiset toimet” on määrittelynä liian yleisellä tasolla. Selkeät vastuiden määrittelyt ja osa-
kokonaisuuksien kytkentä ministeriöiden tulosohjaukseen puuttuivat.81 
Tavallaan toteutunut hanke sitä vastoin oli: 
Selvitetään mahdollisuudet rakentaa julkinen tietokanta omistuksista ainakin viranomais-
käyttöön. Asiaa selvitettiin kesäkuussa 2002 valmistuneessa Yritysomistustyöryhmän muis-
tiossa (KTM raportteja 8/2002). Työryhmä sai työnsä valmiiksi 2003; verohallinto ja val-
tiovarainministeriö jättivät asiassa eriävän mielipiteen. Yhteenvetona voidaan todeta, että 
hanke oli toteutettu eli selvitys tehty, mitään valmistelua ei ollut vireillä eikä jatkovalmiste-
lua ollut tarkoitus käynnistää, ellei jotakin odottamatonta asiaan vaikuttavaa ilmaantuisi. 

5.6 Työministeriön ulkomaalaisvalvontatyöryhmän muistio 
huhtikuussa 2003 

Työministeriö asetti 18.3.2001 työryhmän (eli valvontatyöryhmän) selvittämään ulkomai-
sen työvoiman työsuhteen ehtojen valvonnan tehostamistarpeita.82 Työryhmän tehtävänä oli 
selvittää, onko lainsäädäntöä ja valvontaa koskevaa sääntelyä ja menettelytapoja mahdollis-
ta kehittää viranomaisvalvonnan tehostamiseksi. Tässä tarkoituksessa työryhmän tuli ottaa 
kantaa muun muassa siihen, mitä tarpeita kehitys asetti työsuojeluviranomaisen resursseille 
ja valvontatoiminnan kohdistamiselle, millainen vastuu eri osapuolilla valvontamenettelys-
sä oli ja millaisia kehittämistarpeita viranomaisten yhteistyö edellyttäisi. Työryhmä otti 
työssään huomioon EU:n laajentumisen ja periaatteiden lisäksi EU:ssa vireillä olevan sää-
dösvalmistelun sekä muiden EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännön. 
Työryhmän muistiossa viitattiin sisäasiainministeriössä 14.3.2000 asetettuun ulkomaalais-
lakityöryhmään, joka sai tehtäväkseen uudistaa voimassa olevan ulkomaalaislain aiempaa 
selkeämmäksi ja johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi. Valmistelussa otettiin huomioon 
niin ulkomaalaisen oikeusturvaa parantavat kuin lupamenettelyn väärinkäytöksiä estävät ja 
täytäntöönpanotoimia tehostavat näkökohdat. Ulkomaalaisten työnteon kannalta merkittä-
vimmät uudistusehdotukset kohdistuivat viranomaismenettelyyn, työ- ja oleskelulupajärjes-
telmään sekä viranomaisyhteistyöhön. 

                                                 
81 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti 7.3.2006. Talousrikostorjunnan johtoryhmälle. Kolmannen talous-
rikostorjuntaohjelman toteutuminen. 
82 Työhallinnon julkaisu 324. 
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Ulkomaalaislakityöryhmän ehdotuksen mukaan viranomaisyhteistyötä kehitettäisiin siirty-
mällä manuaalisesta hakemusmenettelystä kokonaan yhteiseen sähköiseen asiointiin. Työ-
suhteen keskeiset ehdot ja oleskelulupapäätöksen sisältävä työntekijän oleskelulupahake-
mus kirjattaisiin suoraan ulkomaalaisrekisteriin. Jokainen oleskelulupajärjestelmään osallis-
tuva viranomainen saisi käyttöoikeuden ulkomaalaisrekisteriin. Myös työsuojeluviranomai-
nen saisi valvontansa kannalta tarpeelliset tiedot ulkomaalaisrekisteristä.83 
Työryhmän ehdotukset lähetettiin loppuvuonna 2002 laajalle lausuntokierrokselle, minkä 
jälkeen valmisteltiin hallituksen esitys ulkomaalaislain kokonaisuudistukseksi. Hallituksen 
esitys HE 265/2002 vp uudeksi ulkomaalaislaiksi annettiin eduskunnalle 20.12.2002. Esi-
tyksessä työlupajärjestelmän perusrakenteita ehdotettiin muutettavaksi siten, että työluvasta 
erillisenä lupana luovutaan. Ulkomaalaisen työnteko Suomessa edellyttäisi erityistä työnte-
kijän oleskelulupaa. Ulkomaalaisen elinkeinonharjoittaminen Suomessa edellyttäisi vastaa-
vasti elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa.  
Työsuojeluviranomaisen valvonnan alaa täsmennettäisiin. Esitykseen liittyi ehdotus työsuo-
jelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta 
siten, että rikoslain 47 luvun 6 a §:ssä säädetyn työluparikoksen valvonta ei enää kuuluisi 
työsuojeluviranomaiselle. Rikoslain säännöksen otsikkoa ja rikoksen nimikettä ehdotettiin 
samalla muutettavaksi luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöksi. Työsuojeluvalvonnan 
yhteydessä työsuojeluviranomainen kuitenkin voi joutua tilanteeseen, jossa on epäiltävissä 
rikoksen tapahtuneen. Johdonmukaista olisi, että ilmoituksen tekemisestä syyttäjälle päät-
täisi ulkomaalaislakia valvova viranomainen eikä työsuojeluviranomainen. Esityksen käsit-
tely eduskunnassa kuitenkin raukesi maaliskuussa 2003 eduskunnan lopetettua työnsä. 
Valvontatyöryhmän muistion mukaan eri viranomaisilla on ulkomaalaisasetuksen 29 §:ään 
perustuva velvollisuus oma-aloitteisesti ilmoittaa eräitä tietoja toisilleen. Poliisin henkilö-
rekistereitä koskevan lakiehdotuksen 14 §:n mukaan poliisin henkilörekistereihin voivat 
siten kuin rekisterinpitäjän kanssa sovitaan suorakäyttöisesti tallettamalla tai konekielisessä 
muodossa tallettamista varten luovuttaa rajavartiolaitos, tullilaitos ja sotilasviranomaiset 
etsintäkuuluttamiaan henkilöitä koskevia tietoja, viisumivelvollisia ulkomaalaisia koskevia 
tietoja, henkilöllisyyttä koskevia tietoja ja henkilötuntomerkkitietoja ulkomaalaisista sekä 
rajavartiolaitoksen ja tullilaitoksen toimivaltaan kuuluvien rikosten ennalta estämiseksi ja 
selvittämiseksi tarpeellisia tietoja sekä ulkoasiainhallintoviranomaiset tietoja passi- ja vii-
sumipäätöksistä sekä oleskelulupa- ja työlupapäätöksistä. 
Poliisia lukuun ottamatta työlupajärjestelmään osallisilla viranomaisilla ei sen sijaan ollut 
kattavaa oikeutta tarvitessaan saada tietoja toiselta viranomaiselta. Esimerkiksi työvoima-
toimistolla tai työsuojeluviranomaisella ei ollut oikeutta saada veroviranomaiselta tai eläke-
turvakeskukselta tietoja siitä, onko työnantaja vastannut työnantajavelvoitteistaan valtiolle. 
Tiedot oli tullut pyytää työnantajalta itseltään. Tietojensaantioikeutta ei myöskään ollut 
työvoimatoimiston ja työsuojeluviranomaisen välillä. Tätä ei pidetty tyydyttävänä valvon-
nan tehokkuuden ja hakemusten käsittelyn nopeuden kannalta. Työryhmässä myös todet-
tiin, että rekisterin hyödyntäminen työsuojeluviranomaisen työnantajaan kohdistuvassa val-
vonnassa oli kyseenalaista mm. puutteellisten hakumahdollisuuksien johdosta. 
Työryhmä ehdotti ulkomaalaisrekisterin käytettävyyden lisäämistä antamalla rekisterin 
käyttöoikeus nykyisten päävastuullisten rekisterinpitäjien, ulkomaalaisviraston ja ulkoasi-
ainministeriön, sekä muiden rekisterinkäyttäjien (poliisi, rajavartiolaitos, tullilaitos ja työ-
voimaviranomainen) lisäksi myös työsuojeluviranomaisille (ulkomaalaislakityöryhmän 
ehdotus). Rekisterin käyttömahdollisuus saattaisi joiltakin osin parantaa edellytyksiä puut-
tua ulkomaalaisten työsuhteessa ilmeneviin epäkohtiin. 
                                                 
83 Sisäasiainministeriön julkaisu 12/2001. 
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Ulkomaisten työntekijöiden työsuhteiden ehtojen valvonnassa tietoa tarvittiin muun muassa 
työnantajan verottajalle ja eläketurvakeskukselle suorittamista maksuista. Ulkomaalaisre-
kisteristä luovutettaisiin lain mukaan säännönmukaisesti tietoa eläketurvakeskukseen (10 
§). Toisaalta eläketurvakeskus ei toimi ulkomaalaisrekisterin ulkopuolisena tietolähteenä. 
Rekisterin ja verottajan välille ei myöskään vielä ollut luotu käyttöyhteyttä. Ulkomaalaisre-
kisterin kehittäminen esitettyjen tavoitteiden suuntaan oli käynnissä ja työryhmä piti tär-
keänä ulkomaalaisrekisterin käytön pikaista tehostamista. 

5.7 Vuosille 2003–2004 solmitun tulopoliittisen sopimuksen 
ulkomaisen työvoiman valvontaa koskevat kohdat 

Vuosille 2003–2004 tehtyyn, 2.12.2012 aikaansaatuun tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun 
sisältyi erillinen kohta ulkomaalaisten työsuhdevalvonnasta. Sen mukaan osapuolet esittä-
vät, että ulkomaisten työntekijöiden työsuhteiden valvontaa kehitetään seuraavasti:84 

1) Tehostetaan valvontaviranomaisten välistä yhteistoimintaa. Lisätään työsuojelu- ja 
poliisiviranomaisten yhteistyötä ulkomaisten työntekijöiden työsuhdevalvonnassa. 
Samalla selvitetään erityisen sisäasiainministeriön organisoiman valvontayksikön 
tarkoituksenmukaisuus ensisijaisena vaihtoehtona. Tämä valmistelu tapahtuu sisä-
asiainministeriön johdolla omassa erillisessä työryhmässään. Työsuhdevalvontaan 
tarvittavien resurssien määrä mitoitetaan riittäväksi ja käytettävissä olevat resurssit 
kohdennetaan mahdollisimman tehokkaasti. 

2) Selvitetään, millä edellytyksillä lain edellyttämien vähimmäistyöehtojen noudatta-
matta jättäminen ulkomaisen työntekijän työsuhteessa voi täyttää työsyrjintärikok-
sen tunnusmerkistön. 

3) Ulkomaalaisten työehtojen valvonta kohdistetaan työlupien voimassa oloon ja nii-
den sekä lainsäädännön edellyttämien muiden työehtojen noudattamiseen. Sisällyte-
tään työlupien tarkastustoiminta myös työsuojeluviranomaisten tehtäviin. Vahviste-
taan työsuojeluviranomaisten toimivaltuuksia ja resursseja. 

4) Esitetään poliisi-, työsuojelu-, työvoima-, vero-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yh-
teisen neuvottelukunnan perustamista viranomaisten välisen tiedonkulun paranta-
miseksi ja yhteistoiminnan kehittämiseksi. Neuvottelukunnan tulisi tehdä kiinteästi 
yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa. 

Työministeriön ulkomaalaisten työehtojen valvontaa selvittävä kolmikantainen työryhmä 
jatkoi lainsäädäntötoimien valmistelua edellä todettujen 2–4 kohtien pohjalta ja toimeksian-
tonsa mukaisesti 31.3.2003 mennessä. Organisatoriset muutokset pyrittiin toteuttamaan 
viimeistään 1.10.2003. 

                                                 
84 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003–2004 2.12.2002 http://netti.sak.fi/sak/pdf/tuposopi.pdf. 

http://netti.sak.fi/sak/pdf/tuposopi.pdf
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6 Pääministeri Jäätteenmäen ja pääministeri Vanhasen I 
hallituksen kaudet 2003–2007 

6.1 Yleistä 

Pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallituksen (17.4.2003–24.6.2003) ohjelma siirtyi lähes 
sellaisenaan pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen (24.6.2003–19.4.2007) ohjelmaksi. 
Ohjelman mukaan hallitus käynnistää laajan kolmikantaisen hankkeen harmaan talouden 
estämiseksi ja laittomien palvelusuhteen ehtojen poistamiseksi ja yritysten tasavertaisen 
kilpailuaseman turvaamiseksi ottaen huomioon kansainväliset kokemukset. Lisäksi tehoste-
taan työntekijöiden työehtojen valvontaa, mukaan lukien ulkomaalainen työvoima ja lähete-
tyt työntekijät, ja varataan sille riittävät voimavarat. Selvitetään erityisen yksikön perusta-
mista tulopoliittisessa sopimuksessa ehdotetulla tavalla. Toteutetaan ulkomaalaisen työ-
voiman valvontaa selvittäneen kolmikantaisen työryhmän yksimieliset ehdotukset. Talous-
rikosten ja harmaan talouden estämiseksi ja rikoshyödyn takaisin perimisen tehostamiseksi 
kehitetään lainsäädäntöä sekä viranomaisten yhteistoimintaa. Kehitetään ulosottoviran-
omaisten toimintaa ja organisaatiota sekä kansainvälisiä toimintavaltuuksia. Toteutetaan 
konkurssilainsäädännön kokonaisuudistus, jonka yhteydessä otetaan huomioon velkajärjes-
tely- ja ulosottolainsäädännön kokonaisuus. Lisätään ja tehostetaan konkurssiasiamiehen 
suorittamaa konkurssipesien valvontaa. 
Hallituskaudella vahvistettiin sisäisen turvallisuuden ohjelma 23.9.2004 tehdyllä valtioneu-
voston periaatepäätöksellä. Vastaavasti vahvistettiin neljäs talousrikostorjuntaohjelma 
9.2.2006. Viranomaisten välistä tietojenvaihtoa käsiteltiin useissa hallituskaudella valmis-
tuneissa työryhmämuistioissa: ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden valvontaa käsit-
televä sisäasiainministeriön työryhmämuistio valmistui 4.9.2003, viranomaisten välistä 
tiedonkulkua selvittäneen työryhmän muistio 30.9.2003, talousrikostorjuntaan vaikuttavan 
lainsäädännön kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti 23.6.2004. Työministeri-
ön asettaman kolmikantaisen lainmukaisten palvelusuhteen ehtojen noudattamista ja tasa-
vertaista kilpailuasemaa selvittäneen työryhmän (ULTEVA 2) muistio valmistui 20.5.2005 
ja loppuraportti 10.3.2006. 
Hallituskaudella toteutettuja viranomaisyhteistyötä koskevia lainmuutoksia olivat jo 
30.11.2001 eduskunnassa vireille saatettu ulosottolain 1.3.2004 voimaan tullut muutos 
(679/2003), 1.5.2004 voimaan tulleet uusi ulkomaalaislaki (301/2004) ja ulkomaalaisrekis-
teristä annetun lain muutos (305/2004), 1.2.2006 voimaan tullut työsuojelun valvontalaki 
(44/2006), 1.6.2006 voimaan tullut työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muutos 
(363/2006), 1.9.2006 voimaan tullut laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 
(693/2006), 1.1.2007 voimaan tulleet työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien la-
kien (395–398/2006) muutokset, samoin 1.1.2007 voimaan tulleet laki valtionavustuksesta 
yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006) ja rakennerahastolaki (1401/2006). 
Hallitus antoi myös joukon työvoimavaltaisten alojen harmaan talouden torjuntaan liittyviä 
lakiesityksiä; Vuonna 2006 voimaan tulivat säännökset lähetettyjen työntekijöiden ulko-
maisen työnantajan Suomessa olevasta edustajasta (1198/2005) ja rakennustyömailla pakol-
lisesta henkilötunnisteesta (1199/2005). Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) eli tilaajavastuulaki tuli voimaan vuoden 
2007 alussa. Vuoden 2007 alusta tulivat voimaan myös sisäasiainministeriön ulkomaalais-
valvontatyöryhmän vuonna 2003 esittämät, valtiovarainministeriössä valmistellut säännök-
set ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkor-
vauksen verotuksesta (1224–1227/2006). 
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6.2 Sisäasiainministeriön ulkomaalaisten työntekijöiden 
työsuhteiden valvontatyöryhmän muistio 

Sisäasiainministeriö asetti 14.5.2003 työryhmän selvittämään erityisen ministeriön organi-
soiman valvontayksikön tarkoituksenmukaisuutta ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhtei-
den ensisijaisena valvontaviranomaisena. Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 31.8.2003 
mennessä. Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2003–2004 osapuolet esittivät, että ul-
komaalaisten työntekijöiden työsuhteiden valvontaa kehitetään mm. tehostamalla valvonta-
viranomaisten välistä yhteistoimintaa ja lisäämällä työsuojelu- ja poliisiviranomaisten yh-
teistyötä ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhdevalvonnassa. Samalla selvitettäisiin erityi-
sen sisäasiainministeriön organisoiman valvontayksikön tarkoituksenmukaisuus ensisijai-
sena vaihtoenoa. 
Työryhmä esitti 4.9.2003 valmistuneessa muistiossaan85 ensisijaisena vaihtoehtona erillisen 
määräaikaisen projektiyksikön perustamista sisäasiainministeriön alaisuuteen valvomaan 
ulkomaista työvoimaa hyväksikäyttäviä harmaan talouden alueella toimivia työnantajia, 
työvoiman välittäjiä ja aliurakoitsijoita sekä tekemään esitutkintaa. Työryhmän ehdotuksen 
mukaan projektiyksikön ei tulisi kohdistaa valvontaa ja tutkintaa yksinomaan ulkomaisten 
työntekijöiden työehtoihin eli työsuhteisiin ja työluvan olemassaoloon. Valvonnan ja tut-
kinnan kohteeksi tulisi ottaa työvoiman käyttöön liittyvät väärinkäytökset ja laiminlyönnit 
kokonaisuudessaan. Työryhmä esitti lisäksi erilaisia toimenpiteitä viranomaisyhteistyön 
tehostamiseksi ja valvontamahdollisuuksia heikentävien lainsäädännön puutteiden korjaa-
miseksi sekä tiedottamisen lisäämistä ulkomaalaisille työntekijöille. Työryhmä esitti myös 
ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden valvonnan liittämistä harmaan talouden torjun-
taohjelmaan. 
Työryhmän mukaan työlupamenettelyssä selkeänä puutteena oli mm. se, ettei työlupa-
lausuntoja antavilla työvoimatoimistoilla ollut mahdollisuuksia saada verohallinnolta tietoja 
siitä, oliko työlupahakemuksessa tarkoitettu työnantaja hoitanut veroihin ja maksuihin liit-
tyvät velvoitteensa ja pitivätkö esimerkiksi aikaisemmin maksettuja palkkoja koskevat tie-
dot paikkansa. Tällaisen tarkistusmahdollisuuden olemassaolo ja käyttö voisi ehkäistä työ-
lupien myöntämisen jatkuvasti velvollisuuksiaan laiminlyövän työnantajan palvelukseen. 
Työryhmä esitti verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia 
(30.12.1999/1346) muutettavaksi siten, että työvoimatoimistolla ja muulla työlupa-asioita 
käsittelevällä tai työlupia valvovalla viranomaisella olisi oikeus pyynnöstä saada verohal-
linnolta työluvan myöntämistä ja valvontaa varten tarvittavat tiedot. Työryhmä esitti myös 
ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia muutettavaksi siten, että verohallinnolla olisi mah-
dollisuus saada käyttöönsä ulkomaalaisrekisterissä olevat ulkomaalaisen Suomessa oleske-
lua, työnantajaa ja työsuhdetta koskevat tiedot. 

6.3 Viranomaisten välistä tiedonkulkua selvittäneen työryhmän 
muistio syyskuussa 2003 

Sisäasiainministeriö asetti 30.8.2002 talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentä-
miseksi vahvistettuun toimintaohjelmaan liittyvän työryhmän selvittämään viranomaisten 
välistä tiedonkulkua. Työryhmän tehtäväksi määriteltiin viranomaisyhteistyöhön liittyvien 
tiedonkäsittely- ja tiedonvaihto-ongelmien peruskartoitus sekä ratkaisuehdotuksen laatimi-
nen asiassa. Työryhmän tuli toimia myös asiantuntijaelimenä viranomaisyhteistyön kehit-
                                                 
85 Sisäasiainministeriö: Ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden valvonta, Työryhmän muistio 4.9.2003 
https://www.yumpu.com/fi/document/view/22941719/ulkomaalaisten...valvonta.../3. 

https://www.yumpu.com/fi/document/view/22941719/ulkomaalaisten...valvonta.../3
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tämisprojektin yhteydessä esiintyvien tiedonkäsittelyä koskevien ongelmien ratkaisemisek-
si. Työryhmän puheenjohtajana toimi apulaisjohtaja Olli Tervo Verohallituksesta ja sen 
jäsenistö koostui Valtakunnansyyttäjänviraston, Tullihallituksen, Helsingin kihlakunnan 
ulosottoviraston ja sisäasiainministeriön edustajista. Työryhmä luovutti mietintönsä 
30.9.2003.86 
Työryhmä kartoitti siihen osallistuneiden viranomaisten tietojen saantia ja luovutusta kos-
kevat säännökset ja niihin liittyvät ongelmat. Verohallinnon oikeus saada tietoja tehtäviään 
varten oli työryhmän mukaan erittäin laaja eikä tiedonsaantisäännöksiin sisältyvien ongel-
mien määrä ollut suuri. Verotusmenettelystä annetun lain (VML) 20 §:n nojalla veroviran-
omaisilla oli oikeus saada muilta viranomaisilta salassa pidettäviäkin tietoja, jos ne olivat 
verotukseen vaikuttavia ja taloudellista asemaa koskevia.87 Säännös mursi yleiset salassapi-
tosäännökset, mutta ei erityisiä salassapitosäännöksiä, joissa veroviranomaiset nimenomai-
sesti rajataan tiedonsaajien ulkopuolelle. Tällaisia säännöksiä olivat esimerkiksi ulkomaa-
laisrekisteristä annetun lain (1270/1997) 10 §, rajavartiolaitoksesta annetun lain (320/1999) 
41 § ja tullilain 26 §:n 2 momentti. 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 10 §:n ja rajavartiolaitoksesta annetun lain 41 §:n mu-
kaan kyseisten säännösten tarkoittamista rekistereistä voidaan luovuttaa tietoja vain sään-
nöksessä mainituille viranomaisille, joiden joukossa ei ole veroviranomaisia. Veroviran-
omaisilta puuttuvaa oikeutta saada tietoja ulkomaalaisrekisteristä ja rajavartiolaitoksen re-
kistereistä voidaan pitää merkittävänä ulkomaisen työvoiman verovalvontaa vaikeuttavana 
tekijänä. Ulkomaalaislain 10 §:ssä sekä rajavartiolaitoksesta annetun lain 41 §:ssä mainittu-
jen tietojensaantiin oikeutettujen tahojen joukkoon olisi tästä syystä tarpeen lisätä verovi-
ranomaiset. 
Verotustietojen luovuttamiseen yhteistyöviranomaisille ei sisälly suuria säännöstason on-
gelmia. Verotietolakiin voitaisiin kuitenkin lisätä täsmentävä säännös, joka nimenomaisesti 
oikeuttaisi veroviranomaiset luovuttamaan oma-aloitteisesti tietoja tullihallinnolle muihin-
kin kuin tullirikosten tutkintatehtäviin. Työryhmän tulkinnan mukaan verotietolain 18 §:n 
tarkoittamissa tilanteissa tietoja voitiin antaa sille viranomaiselle, jonka lakisääteiseen teh-
tävään sisältyvän valvontavelvollisuuden piiriin asia kuuluu. Mikäli tällaista viranomaista 
ei ole osoitettavissa, voidaan ilmoitus tehdä poliisille, jolle kuuluu yleisvastuu rikosten tor-
junnasta.88 
Tullilaitoksen osalta merkittävä luovutusrajoitus koski tullin valvontatietorekisterin tietoja, 
joita sai tullilain 26 §:n 2 momentin nojalla luovuttaa vain poliisille ja rajavartioviranomai-
sille ja vain rikosten ehkäisyä ja tutkintaa varten. Pykälän nojalla valvontatietorekisterin 
tietoja ei siis voitu luovuttaa esimerkiksi veroviranomaiselle tai ulosottoviranomaiselle. 
Toinen puute tietojenvaihdossa koski tullirikostorjunnan käyttörajoitusten alaisten (tullilaki 
25 §) tietojen luovuttamista syyttäjän käyttöön. Tällaisia olivat esimerkiksi rikostiedustelu-
tiedot. Todistajana syyttäjä oli velvollinen ilmaisemaan oikeudenkäynnissä kaikki tiedos-

                                                 
86 Viranomaisten välinen tiedonkulku. Poliisiosaston julkaisu 15/2003. 
87 Voimassa oleva VML 20.1 § kuuluu seuraavasti: ”Valtion ja kunnan viranomaisen sekä muun julkisyhtei-
sön on Verohallinnon pyynnöstä annettava tai esitettävä tarkastettaviksi sellaiset tiedot, jotka saattavat olla 
tarpeen verotusta tai muutoksenhakua varten ja jotka selviävät viranomaisen tai muun julkisyhteisön hallussa 
olevista asiakirjoista tai muutoin ovat tämän tiedossa, jos tiedot eivät koske sellaista asiaa, josta lain mukaan 
ei saa todistaa. Verotukseen vaikuttavia taloudellista asemaa koskevia tietoja ei kuitenkaan saa kieltäytyä 
antamasta.” 
88 Tämä tulkinta muuttui sittemmin syyskuussa 2010 voimaan tulleeseen verohallintolain yhteydessä eikä 
verohallinto ole muuttuneen tulkinnan johdosta voinut tehdä poliisille ilmoituksia esimerkiksi epäillyistä 
lahjomarikoksista. Ylitarkastaja Seija Kareisen sähköpostiviesti 8.2.2017. 
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saan olevat käsiteltävään asiaan liittyvät tiedot. Jotta tiedot voitaisiin luovuttaa, tulisi syyt-
täjällä olla poliisilain 44 §:ssä säädettyä vaitiolo-oikeutta vastaava vaitiolo-oikeus. 
Ulosottolaitoksen kohdalla tietojen saanti yhteistyöviranomaisilta oli ollut varsin ongelma-
tonta. Varsinaisesti ongelmia oli käytännössä tuottanut esimerkiksi velallisen varallisuusjär-
jestelyjen selvittäminen siltä osin, kun sivullinen yritys tai luonnollinen henkilö ei liittynyt 
suoranaisesti ulosottoon ulosottolain 3 luvun 34 e §:n tai 4 luvun 9 §:n 5 momentin tarkoit-
tamassa mielessä, mutta oli osa velallisen varallisuusjärjestelyjä. Ongelmia oli voinut esiin-
tyä myös luovutettaessa sivullisen kuulemisesta laadittuja pöytäkirjoja, kun pöytäkirja oli 
saattanut sisältää tietoja esimerkiksi sivullisen taloudellisesta asemasta. Tietojen luovutta-
mista ja saantia koskeva lainsäädäntö eri viranomaisten välillä oli osittain ristiriitaista ja 
saattanut aiheuttaa tiettyjä normikollisioita.89 
Työryhmä tarkasteli myös eri vaihtoehtoja viranomaisten yhteisen riskianalyysitoiminnan 
järjestämiseksi. Toisin kuin viranomaisten välinen tietojenvaihto, viranomaisten yhteinen 
riskianalyysitoiminta oli varsin vakiintumatonta ja myös siihen liittyvät lainsäädännölliset 
kysymykset olivat osin tulkinnanvaraisia. Jos viranomaisten tehtävät olivat yhtenevät taikka 
yhteensopivat tai vähintäänkin samansuuntaiset, ei niiden yhteiseen riskianalyysitoimintaan 
saisi olla lainsäädännöllisiä tai atk-teknisiä esteitä. Jos viranomaisten tehtävät olivat sitä 
vastoin erisuuntaiset, mahdollisuuksien niiden yhteiseen riskianalyysitoimintaan tulisi olla 
tietojen käsittelyn lähtökohtaisesta tarkoitussidonnaisuusvaatimuksesta johtuen riittävän 
täsmällisesti ja tarkkarajaisesti säännellyt. 
Yhteenvetona työryhmä totesi, että tietojenvaihto selvityksen kohteena olleiden hallinnon-
alojen välillä oli vakiintunutta, eikä siihen liittynyt merkittäviä lainsäädännöllisiä ongelmia. 
Työryhmä otti kuitenkin esiin eräitä yleisempää merkitystä omanneita, puutteellisesti sään-
neltyjä tai tulkinnanvaraisia kysymyksiä. 
Eräs lainsäädännöllinen kysymys oli se, edellyttikö viranomaisen oikeus luovuttaa tietoja 
toiselle viranomaiselle tämän pyynnöstä myös oikeutta luovuttaa niitä oma-aloitteisesti vai 
pitäisikö tästä nimenomaisesti säätää erikseen. Uudemmissa säädöksissä säädettiin erikseen 
tietojen luovuttamisesta pyynnöstä ja oma-aloitteisesti. Vanhemmissa säännöksissä ei täl-
laista erottelua ollut tehty. 
Toinen kysymys oli se, että jos tietty säännös salli tietojen luovuttamisen teknisen käyt-
töyhteyden avulla, oliko sen nojalla sallittua yhtäältä myös yksittäisen tiedon luovuttaminen 
ja toisaalta tietojen oma-aloitteinen luovuttaminen. Eräiden hallinnonalojen osalta oli sää-
detty erikseen ja jopa eri säädöksissä yksittäisten tietojen luovuttamisesta ja tietojen luovut-
tamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla (esimerkiksi poliisihallinto). Toisilla hallinnon-
aloilla taas sama säännös kattoi sekä yksittäisten tietojen luovuttamisen että tietojen luovut-
tamisen teknisen käyttöyhteyden avulla. Jos tietoja saatiin luovuttaa teknisen käyttöyhtey-
den avulla eli käytännössä tietojen saajan tietojen luovuttajan rekisteristä itse hakemana, 
olisi epäjohdonmukaista, jos samaa tietoa ei voitaisi luovuttaa yksittäisesti. Jos tietojen saa-
ja sai hakea niitä itse tietojen luovuttajan rekisteristä, saattaisi myös samojen tietojen oma-
aloitteisen luovuttamisen estäminen olla epäjohdonmukaista. 
Monien hallinnonalojen osalta merkityksellinen kysymys oli sen omien tietojen laatua pa-
rantavien palautetietojen saaminen asian käsittelyketjussa myöhemmiltä viranomaisilta. 
Tällainen asian käsittelyketju oli esimerkiksi esitutkintaviranomaisista (muun muassa polii-
                                                 
89 Esimerkiksi rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 12 §:n luovutusrajoituksen soveltami-
nen, kun tietojen pyytäjänä oli ulosottoviranomainen, ja ulosottolain 3 luvun 73 §:n luovutusrajoituksen sovel-
taminen, kun tietojen pyytäjänä oli rahanpesun selvittelykeskus; rahanpesun selvittelykeskus voitiin lähtökoh-
taisesti lukea tässä esitutkintaviranomaisiin kuuluvaksi, jolloin ulosottolain 3 luvun 73 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettujen velallista koskevien tietojen luovuttamisesta saattoi syntyä velalliselle syytteen vaara. 
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si ja tullilaitos), syyttäjistä, tuomioistuimista ja täytäntöönpanoviranomaisista koostuva 
rikosasioiden käsittelyketju. Palautetietojen saamiseen saattoi liittyä sekä lainsäädännöllisiä 
että atk-teknisiä ongelmia. 
Toiselle viranomaiselle tehtävän tiedustelun yhteydessä saatiin tuolle viranomaiselle luo-
vuttaa tiedustelun yksilöimiseksi tarvittavia tietoja.90 Tällä perusteella luovutettavien tieto-
jen tuli olla tiedustelun yksilöimiseksi todella tarpeellisia eli tässä ei luonnollisestikaan saa-
nut kiertää tietojen luovuttamiselle mahdollisesti asetettuja esteitä antamalla muitakin kuin 
tiedustelun yksilöimisen kannalta tarpeellisia tietoja. Vastaavasti tietojen käyttötarkoitussi-
donnaisuutta ei saanut kiertää tietojen alusta alkaen suunnitellulla edelleen luovuttamisella. 
Tällaisesta käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen kiertämisestä oli kysymys, jos viran-
omainen B pyysi tiedot viranomaiselta A luovuttaakseen ne viranomaiselle C tilanteessa, 
jossa A ei olisi voinut luovuttaa tietoja suoraan C:lle. 
Eräisiin tiedonsaantisäännöksiin liitetty viittaus todistelukieltoon91 oli aiheuttanut tulkinnal-
lisia ongelmia. Se, että esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n 1 ja 2 kohdassa 
säädetyistä virka- ja valtiosalaisuuksia koskevista todistamiskielloista ei seurannut auto-
maattisesti kyseisten salaisuuksien kuuluminen tietoihin, joiden käyttäminen todisteena oli 
edellä viitatuissa laeissa tarkoitetulla tavalla laissa kielletty, kävi ilmi oikeudenkäynnin jul-
kisuudesta annetun lain 4 §:stä ja 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdasta. Virka- ja valtiosalai-
suuksien oikeudenkäynnissä ilmaisemiseen saattoi liittyä mainittujen säännösten nojalla 
harkinnanvarainen tai pakollinen suljettu käsittely, jolloin tiedot siis kuitenkin ilmaistiin 
oikeudenkäynnissä. Tässä yhteydessä lieneekin erotettava toisistaan jutun käsittelyn kan-
nalta välttämättömät tiedot ja muut tiedot. 
Tuolloin voimassa olleessa ulosottolain 3 luvun 70 §:n 2 momentissa otettiin nimenomai-
sesti huomioon näitä näkökohtia. Kyseisen säännöksen mukaan ulosottomies sai ilmaista 
tuomioistuimelle muun muassa rikosasian, ulosottovalituksen, täytäntöönpanoriidan ja ta-
kaisinsaantiasian käsittelyä varten tarpeelliset ulosottoasiaan liittyvät tiedot. Salassa pidet-
tävien tietojen luovuttaminen tuomioistuimelle voi perustua myös siihen, että tiedot olivat 
tarpeen tiedot antavan viranomaisen hoidettavaksi kuuluvan korvauksen tai muun vaati-
muksen toteuttamiseksi.92 
Vihjeluontoisia tietoja sisältävien rekistereiden (esimerkiksi poliisin epäiltyjen tietojärjes-
telmä ja tullilaitoksen valvontatietorekisteri) tietojen luovutusrajoitusten osalta oli tulkin-
nanvaraista, miten luovutusrajoituksia oli sovellettava toisaalta rekisteritiedoista lisäselvi-
tyksin ja -analyysein jalostettuihin tietoihin ja toisaalta luonteeltaan samanlaisiin tietoihin 
ennen niiden rekisteriin tallettamista. Vihjeluontoisten tietojen käyttö- ja luovutusrajoitus-
ten taustalla oli nimenomaan niiden jalostamattomuus. Jalostettuina (varmistettuina) näihin 
tietoihin ei liittynyt enää samankaltaisia tietosuojaongelmia kuin jalostamattomina. Lisäksi 
on huomattava, että poliisin epäiltyjen tietojärjestelmän tietojen ja tullilaitoksen valvonta-
tietorekisterin tietojen käsittelyä oli rajoitettu eri tavalla. Epäiltyjen tietojärjestelmän osalta 
rajoitettiin rekisterin käyttäjäpiiriä ja teknisen käyttöyhteyden antamista, mutta ei nimen-
omaisesti sen tietojen luovuttamista poliisiorganisaation ulkopuolelle.93 Valvontatietorekis-

                                                 
90 Ks. lähemmin julkisuuslain 26 §:n 2 momentin 1 kohta. 
91 Poliisilain 35 §:n 1 momentin, yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n 1 momentin ja kansainvälisestä oi-
keusavusta rikosasioissa annetun lain 25 a §:n 1 momentin ”jollei tietojen käyttöä todisteena ole laissa kiellet-
ty tai rajoitettu”. Vrt. verotusmenettelystä annetun lain 20 §:n 1 momentin ”jos tiedot eivät koske sellaista 
asiaa, josta lain mukaan ei saa todistaa” ja tullilain 18 §:n 1 momentin ”mikäli ne eivät koske asiaa, josta 
hänellä on lain mukaan oikeus kieltäytyä todistamasta”. 
92 Julkisuuslain 26 §:n 2 momentin 2 kohta. 
93 Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 4 §:n 4 momentti ja 19 §:n 2 momentti. 
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terin osalta rajoitettiin sekä rekisterin käyttäjäpiiriä että teknisen käyttöyhteyden antamis-
ta.94 

6.4 Ulosottolakia muutettiin 

Hallituksen esitys HE 216/2001 vp liittyi ulosoton uuden tietojärjestelmän käyttöönottami-
seen.95 Uusi tietojärjestelmä mahdollisti valtakunnallisen ulosottorekisterin perustamisen. 
Rekisteri loi myös edellytykset velalliskohtaiselle menettelylle ja sähköiselle asioinnille. 
Esitykseen sisältyivät säännökset muun muassa siitä, mitä tietoja ulosottorekisteriin saatiin 
tallettaa ja kenelle tietoja voitiin luovuttaa. Esityksessä lähtökohtana oli se, että ulosottoasi-
aa koskevat salassapitosäännökset sisältyivät julkisuuslakiin. Ulosottolaissa olivat säännök-
set, jotka koskivat ulosottoviranomaisen oikeutta luovuttaa salassa pidettävää tietoa toiselle 
viranomaiselle. Kansalaiselle perusoikeutena kuuluva yksityisyyden suoja edellytti kuiten-
kin, että salassa pidettävän tiedon luovuttamisesta säädettäisiin mahdollisimman tarkoin 
laissa. Myös luovutettavien tietojen käyttötarkoituksen sääntelyltä edellytettäisiin tarkkuut-
ta. Tältä osin voimassa olevissa säännöksissä oli lakiesityksen mukaan jossakin määrin pa-
rantamisen varaa. Näin ollen uudistuksen myötä viranomaisten välistä tietojenvaihtoa täs-
mennettiin sääntelemällä tarkkarajaisesti luovutettavat tiedot ja niiden käyttötarkoitus. 
Ulosottoviranomainen sai lainmuutoksen jälkeen rajoitetussa määrin antaa tietoja myös 
omasta aloitteestaan. 

6.4.1 Viranomaisen ja muun julkista tehtävää hoitavan 
tiedonantovelvollisuus ulosottomiehelle 

Viranomaisen ja muun julkista tehtävää hoitavan tiedonantovelvollisuuden sisältö säilyi 
asiallisesti ennallaan. Vuonna 1997 uudistetut ulosottomiehen tietojensaantisäännökset oli-
vat käytännössä tehostaneet ulosottomenettelyä erityisesti täytäntöönpanoa välttelevien 
velallisten kohdalla. Etenkin erikoisperintätoimessa niillä oli ollut keskeinen merkitys. Hal-
lituksen esityksen mukaan säännökset olivat toimineet suunnitellulla tavalla eikä niiden 
käyttämisessä ollut ilmennyt sellaisia ongelmia, jotka olisivat vaatineet säännöstön merkit-
tävää tarkistamista. Perustelujen mukaan säännöksessä tarkoitettiin laajaa ulosottomiehen 
tietojensaantioikeutta toiselta viranomaiselta tai julkista tehtävää hoitavalta. 
Viranomaisen ja julkista tehtävää hoitavan tietojenantovelvollisuutta koskevan 67 §:n 1 
momentin mukaan viranomaisen ja sen, joka hoitaa julkista tehtävää, on pyydettäessä il-
moitettava ulosottomiehelle kaikki tiedossaan olevat 
1) velallisen omaisuutta ja varallisuutta, tuloja, velkoja ja muuta taloudellista asemaa sekä 
maksuyhteyksiä koskevat tiedot, 
2) velallisen työ- ja palvelussuhteita, eläkkeitä ja taloudellista toimintaa koskevat tiedot, 
sekä 
3) velallisen osoite- ja puhelintiedot samoin kuin muut yhteydenottoon tarvittavat tiedot. 
Momentti vastasi vähäisin sanonnallisin muutoksin aiempaa 3 luvun 34 f §:n 1 momenttia. 
Selvyyden vuoksi mainittiin myös maksuyhteyksiä koskevat tiedot, vaikka nekin voitiin 
lukea voimassa olleessa laissa tarkoitettuihin varallisuustietoihin. Jotta työ- tai palvelussuh-

                                                 
94 Tullilain 23 §:n 1 momentti) että nimenomaisesti myös sen tietojen luovuttamista (tullilain 26 §:n 2 mo-
mentti. 
95 Kun tässä alaluvussa puhutaan hallituksen esityksestä, tarkoitetaan nimenomaan hallituksen esitystä HE 
216/2001 vp. 
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teen muoto ei olisi saanut liiaksi merkitystä, säännökseen lisättiin taloudellista toimintaa 
koskeva ilmaus. Yhteydenottoon tarvittavia tietoja lukuun ottamatta tietojen tuli kuitenkin 
koskea velallisen taloudellisiin olosuhteisiin liittyviä seikkoja. 

6.4.2 Ulosottomiehen oikeus antaa tietoja toiselle viranomaiselle tämän 
pyynnöstä 

Aikaisemmin ulosottomiehen oikeudesta antaa tietoja toiselle viranomaiselle säädettiin 
vuonna 1997 voimaan tulleessa ulosottolain 3 luvun 34 g §:ssä. Hallituksen esityksen mu-
kaan tietosuojan osalta vaatimukset olivat mainitun pykälän säätämisen jälkeen selkiinty-
neet johtuen etenkin siitä, että perusoikeusuudistus oli saanut ilmaisunsa vuonna 1999 ensin 
henkilötietolaissa ja sitten julkisuuslaissa. Tästä seurasi aikaisempaa täsmällisemmän sään-
telyn tarve myös ulosottolain osalta. 
Lain 69 §:ssä olevan yleissäännöksen mukaan ulosottoviranomaisen asiakirjan julkisuudes-
ta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädettiin. Sen 
lisäksi, mitä mainitussa tai muussa laissa säädetään ulosottoviranomaisen oikeudesta tai 
velvollisuudesta luovuttaa tietoja, ulosottoviranomaisella on oikeus salassapitosäännösten 
estämättä luovuttaa salassa pidettäviä tietoja niin kuin 70–73 §:ssä säädetään. Tietoja voi-
daan luovuttaa myös toiselle ulosottoviranomaiselle ulosottoasian hoitamista varten sekä 
oikeusministeriölle, lääninhallituksen oikeushallintopäällikölle ja hänen alaiselleen hallin-
totehtävien hoitamista varten. 
Lain 70 §:n 1 momentin mukaan ulosottoviranomainen saa yksittäistapauksessa antaa pyy-
dettäessä ulosottoviranomaisen asiakirjasta vastaajan tunniste- ja yhteystietoja sekä vastaa-
jan taloudellista asemaa ja toimintaan koskevia tietoja momentin 1–7 kohdassa säädetyille 
viranomaisille mainituissa kohdissa säädettyyn käyttötarkoitukseen. Ulosottomies voi siten 
antaa tietoja: 

1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikosten selvittämistä, esitutkintaa, syyte-
harkintaa ja tuomioistuinkäsittelyä varten sekä törkeiden rikosten ennalta estämistä 
varten; 

2) rahanpesun selvittelykeskukselle laissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten; 

3) syyttäjäviranomaiselle sakon muuntorangaistuksen harkintaa varten; 

4) suojelupoliisille ja pääesikunnalle turvallisuusselvityksistä annetussa laissa 
(177/2002) säädetyn laajan turvallisuusselvityksen tekemistä varten; 

5) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle liiketoimintakiellon määräämistä tai piden-
tämistä koskevaa tutkintaa varten ja poliisille liiketoimintakiellon noudattamisen 
valvontaa varten; 

6) tulliviranomaiselle tullilaissa (1466/1994) säädetyn tehtävän hoitamista varten; 

7) konkurssiasiamiehelle laissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten. 

Ulosottomies saa ilmaista tuomioistuimelle 1 momentissa tarkoitetun asian, ulosot-
tovalituksen, täytäntöönpanoriidan ja takaisinsaantiasian käsittelyä varten tarpeelli-
set ulosottoasiaan liittyvät tiedot. Mitä 73 §:ssä säädetään, ei estä ulosottomiestä il-
maisemasta tarpeellisia tietoja tuomioistuimelle ulosottovalituksen ja täytäntöönpa-
noriidan käsittelyä varten, vaikka tietojen antaja käyttää oikeuttaan kieltäytyä todis-
tamasta. 

Törkeällä rikoksella tarkoitetaan tässä pykälässä rikosta, josta ei ole säädetty lie-
vempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta. 

Lain 69 §:stä seuraa, että ulosottoviranomainen saa antaa edellä mainitut tiedot salassapito-
säännösten estämättä ja sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetään salassa 
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pidettävien tietojen luovuttamisesta tai oikeudesta saada salassa pidettäviä tietoja ulosotto-
viranomaiselta. Säännös ei siten rajoita sitä tietojen luovuttamista, joka voi tapahtua julki-
suuslain tai jonkin erityislain, esimerkiksi poliisilain perusteella. 
Hallituksen esityksen mukaan pyydetty tieto annettaisiin yksittäistapauksittain. Tämä tar-
koittaa sitä, että jokainen tietojen saantia koskeva pyyntö ratkaistaisiin asianomaisen vas-
taajan osalta erikseen ja harkittaisiin, täyttyvätkö tietojen antamisen edellytykset. Viran-
omaiset eivät säännösten nojalla voi esimerkiksi sopia automaattisesta menettelystä, jossa 
toiselle viranomaiselle annettaisiin tieto edeltä yksilöimättömissä tapauksissa. Tilanteista, 
joissa ulosottoviranomainen voi antaa tiedon pyytämättä, säädetään 72 §:ssä. 
Vastaajan tunniste- ja yhteystiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka ovat tarpeen henkilön yksi-
löimiseksi ja hänen asuin-, koti- tai olinpaikkansa selvittämiseksi. Myös henkilö- tai vas-
taava liiketunnus voidaan luovuttaa. Näiden tietojen lisäksi puheena olevan pykälän nojalla 
voidaan luovuttaa tietoja vain vastaajan taloudellisesta asemasta ja toiminnasta. Tietoja 
voidaan luovuttaa esimerkiksi ulosottoselvityksestä. Asianhallintatiedot saadaan luovuttaa 
lain 1 luvun 33 §:n nojalla siitä riippumatta, mitä seikkoja ne koskevat. Hakijasta voidaan 
antaa tietoja ulosottorekisteristä lain 1 luvun 33 §:n 1 momentin ja julkisuuslain nojalla. 
Vastaajaa koskevilla tiedoilla tulee olla pyytävän viranomaisen toiminnan kannalta pykä-
lässä säädetty merkitys eli tietoja voidaan pyytää vain säädettyä tarkoitusta varten. Kun 
pyytävä viranomainen toimii virkavastuulla, hänen itsensä tulee pitää huolta siitä, että tieto-
ja pyydetään säädettyyn tarkoitukseen. Epäselvässä tilanteessa ulosottoviranomaisen olisi 
kuitenkin aiheellista tiedustella käyttötarkoitusta. 
Hallituksen esityksen perustelujen mukaan ehdotettu lain 70 § ei merkitse tietojenvaihdon 
olennaista laajenemista, koska useimmilla pykälässä mainituilla viranomaisilla on oikeus jo 
nykyisinkin toimintaansa koskevien säännösten nojalla saada ulosottoviranomaiselta tietoa. 
Kysymys on enemmänkin kokoavasta, mutta ei muita tiedonsaantisäännöksiä rajoittavasta 
sääntelystä. 
Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan tieto voidaan antaa syyttäjä- ja esitutkintaviran-
omaiselle rikosten selvittämistä, esitutkintaa, syyteharkintaa ja tuomioistuinkäsittelyä var-
ten sekä törkeiden rikosten ennalta estämistä varten. Kohta vastasi eräin täsmennyksin voi-
massa olleessa lain 3 luvun 34 g §:n 1 momentissa olevaa säännöstä. 
Tuolloin voimassa olleen esitutkintalain mukaan esitutkinnan suorittaa poliisi tai muu esi-
tutkintaviranomainen. Muita esitutkintaviranomaisia olivat erityislakien mukaan muun mu-
assa tietyt tulliviranomaiset, rajavartiolaitoksen viranomaiset ja puolustusvoimien viran-
omaiset heidän suorittaessaan rikoksen esitutkintaa. Lisäksi sisäasiainministeriö voi poliisi-
lain 8 §:n 2 momentin nojalla antaa määrätylle virkamiehelle valtuudet esitutkinnan toimit-
tamiseen. 
Rikosten ennalta ehkäiseminen ja selvittäminen ovat poliisilain 1 §:n mukaan poliisille kuu-
luvia tehtäviä. Rikosten ennalta estämisen laajan ja osin epäselvän merkityssisällön vuoksi 
on pidetty perusteltuna, että ehdotetussa pykälässä tietojensaantioikeus rajataan vain törkei-
den rikosten ennalta estämiseen. Törkeä rikos on 2 momentin mukaan teko, jonka rangais-
tusminimi on neljä kuukautta vankeutta. 
Momentin 2 kohdan mukaan tieto voidaan antaa rahanpesun selvittelykeskukselle laissa 
säädettyjen tehtävien hoitamista varten. Rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun 
lain (68/1998) 12 §:n 1 momentin mukaan rahanpesun selvittelykeskuksella on oikeus saa-
da tietoja viranomaisilta. Asian merkittävyyden vuoksi pidettiin perusteltuna ottaa myös 
ulosottolakiin säännös salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta rahanpesun selvittämistä 
varten. 
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Ulosottomies saa salassapitovelvollisuuden estämättä antaa 3 kohdan mukaan tietoja syyttä-
jäviranomaiselle sakon muuntorangaistuksen harkintaa varten. Sakon muuntorangaistusta 
koskeva maininta lisättiin lain 3 luvun 34 g §:n 1 momenttiin vuonna 1999 sakon muunto-
rangaistusta koskevan uudistuksen johdosta. 
Momentin 4 kohdan nojalla ulosottomies saa antaa tietoja suojelupoliisille ja pääesikunnal-
le turvallisuusselvityksistä annetussa laissa säädetyn laajan turvallisuusselvityksen tekemis-
tä varten.96 
Momentin 5 kohdan mukaan ulosottoviranomainen voi antaa tietoja syyttäjä- ja esitutkinta-
viranomaiselle liiketoimintakiellon määräämistä tai pidentämistä koskevaa tutkintaa varten 
ja poliisille liiketoimintakiellon noudattamisen valvontaa varten. Vastaavaa säännöstä ei 
ollut aiemmassa laissa. Liiketoimintakiellon määräämistä tai pidentämistä koskeva tutkinta 
tapahtuu useimmiten sen epäillyn rikosasian esitutkinnan yhteydessä, jonka perusteella 
kiellon määräämistä tai pidentämistä koskeva vaatimus tullaan myöhemmin esittämään. 
Tutkinta voi kuitenkin tapahtua myös erillisenä poliisitutkintana sen mukaan kuin tuolloin 
voimassa olleen poliisilain 4 luvussa säädettiin. 
Liiketoimintakiellosta annetun lain 21 a §:n mukaan kiellon noudattamista valvoo poliisi. 
Kiellon valvonta on poliisin lakisääteinen tehtävä, joten poliisilla olisi ilmeisesti jo poliisi-
lain nojalla oikeus saada ulosottoviranomaiselta tarpeellinen tieto valvontaa varten. Selvyy-
den vuoksi tiedonsaantioikeutta koskeva säännös ehdotettiin kuitenkin sisällytettäväksi 
myös ulosottolakiin. 
Tulliviranomaisella on momentin 6 kohdan nojalla oikeus saada pykälässä tarkoitettuja 
salassa pidettäviä tietoja tullilaissa (1466/1994) säädetyn tehtävän hoitamista varten. Tulli-
lain mukaan tulliviranomaisille kuuluu tulliverotuksen ja tullivalvonnan tehtäviä sekä eräitä 
muita erikseen säädettyjä tehtäviä. Hallituksen esityksen mukaan jossakin määrin epäjoh-
donmukaista on, että tulliviranomainen saisi myös tulliverotusta toimittaessaan tiedot pu-
heena olevan pykälän eikä ehdotetun 71 §:n nojalla. Usein kuitenkin tulliverotuksen erot-
taminen käytännössä tullivalvonnasta on ulosottoviranomaisen kannalta ongelmallista, jo-
ten on selkeämpää, että tulliviranomainen saa tietoja puheena olevan kohdan nojalla kaikis-
sa sille tullilain mukaan kuuluvissa tehtävissä. Tulliviranomainen voisi saada tietoja ulosot-
toviranomaiselta esimerkiksi tilanteessa, jossa epäillään, että omaisuutta ollaan laittomasti 
tuomassa maahan tai viemässä maasta. 
Momentin 7 kohta koskee konkurssiasiamiestä. Aikaisemmin voimassa olleen 3 luvun 34 g 
§:n mukaan ulosottomies sai antaa tarpeellisia tietoja konkurssiasiamiehelle havaitsemis-
taan velallisen väärinkäytöksistä. Sen sijaan ulosottolaissa ei aiemmin nimenomaisesti sää-
detty ulosottoviranomaisen oikeudesta antaa konkurssiasiamiehelle yleisesti tietoa hänelle 
laissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten. 
Konkurssipesän hallinnon valvonnasta annetun lain (109/1995) 4 §:n 2 momentin mukaan 
konkurssiasiamiehellä on salassapitosäännösten estämättä samanlainen oikeus kuin velalli-
sella tai konkurssipesällä saada velallisen tai konkurssipesän toimintaa ja taloudellista ase-
maa koskevat tiedot. Säännös oikeuttaa siten konkurssiasiamiehen saamaan myös ulosotto-
viranomaiselta tiedon samassa laajuudessa kuin velallisella olisi siihen oikeus. Konkurssi-
asiamiehen tehtävien ja ulosoton yhteys huomioon ottaen on perusteltua, että konkurssi-
asiamiehellä olisi oikeus saada säädettyjen tehtäviensä hoitamista varten tieto ulosottovi-
ranomaiselta suoraan ulosottolain nojalla. 

                                                 
96 Nykyisessä muodossa suojelupoliisille ja pääesikunnalle turvallisuusselvitysten laatimiseksi turvallisuus-
selvityslaissa (726/2014) säädetyllä tavalla; (19.9.2014/741). 
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Pykälän 2 momentin mukaan ulosottomies saa ilmaista tuomioistuimelle 1 momentissa tar-
koitetun asian, ulosottovalituksen, täytäntöönpanoriidan ja takaisinsaantiasian käsittelyä 
varten tarpeelliset ulosottoasiaan liittyvät tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä. Lain 
73 §:ssä säädettyjä tietoja ulosottomies ei kuitenkaan saa ilmaista edes tuomioistuimelle. 
Perustelujen mukaan käsiteltäessä 1 momentin 1–7 kohdassa tarkoitettua asiaa esitutkinta- 
ja syyttäjäviranomaisilla sekä muilla mainituilla viranomaisilla olisi oikeus saada tietoja 
ulosottoviranomaisilta. Näin ollen tuomioistuimen oma tietojensaanti ei useinkaan tulisi 
ajankohtaiseksi. Ulosottomiestä voitaisiin tarvittaessa kuitenkin esimerkiksi kuulla todista-
jana. Myös ulosottovalitus-, täytäntöönpanoriita- ja takaisinsaantiasiassa ulosottomies voisi 
ilmaista tuomioistuimelle esimerkiksi antamassaan lausunnossa salassa pidettävää tietoa. 
Tietojen ei tarvitsisi 1 momentissa säädetyllä tavalla rajoittua velallisen taloudelliseen ase-
maan ja toimintaan. Tietojen tulisi kuitenkin olla tarpeen mainitun asian tuomioistuinkäsit-
telyssä, ja tietojen tulisi liittyä tiettyyn ulosottoasiaan. Oikeudenkäyntiaineiston julkisuus 
määräytyisi oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain perusteella. 
Pykälän 3 momentissa määritellään 1 momentissa tarkoitettu törkeä rikos. Törkeänä rikok-
sena pidetään rikosta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta van-
keutta. Määrittely vastaa sitä rikoslaissa omaksuttua rajaa, jossa yleensä rikoksen tekomuo-
toa pidetään törkeänä. 
Pykälän 4 momentin mukaan pykälässä tarkoitetulle viranomaiselle voidaan luovuttaa sää-
detyt tiedot myös sähköisessä muodossa. Käytettäessä sähköistä tiedonsiirtoa tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota siihen, etteivät salaiset tiedot tule ulkopuolisten tietoon. 
Tekninen käyttöyhteys voidaan perustaa 1 luvun 33 ja 35 §:n nojalla ulosottorekisterin asi-
anhallintatietojen ja hakemistotietojen luovuttamista varten. Samaa teknistä käyttöyhteyttä 
voidaan käyttää pykälässä tarkoitettujen tietojen luovuttamiseen kuitenkin niin, että tietoja 
pyydettäisiin yksittäistapauksittain ulosottoviranomaiselta, joka voi ennen tietojen antamis-
ta tarkistaa, kuka tietoja pyytää ja tarvittaessa varmistua siitä, mihin tarkoitukseen tietoja 
pyydetään. 
Lain 71 § koskee veroviranomaisille ja julkisia tukia myöntäville näiden pyynnöstä annet-
tavia tietoja. Pykälän 1 momentin mukaan ulosottoviranomainen saa yksittäistapauksessa 
antaa pyydettäessä ulosottoviranomaisen asiakirjasta vastaajan tunniste- ja yhteystietoja 
sekä vastaajan taloudellista asemaa ja toimintaa koskevia tietoja, jos tiedot ovat tarpeen 

1) veroviranomaisille verotusta koskevan asian käsittelyä varten taikka  
2) työttömyyspäivärahaa tai muita julkisia avustuksia, tukia tai muita etuuksia myöntä-
välle tai valvovalle viranomaiselle, julkisyhteisölle taikka muulle yhteisölle tai säätiölle 
sellaisen asian käsittelyä varten. 

Lain 69 § tarkoittaa, että myös puheena oleva pykälä täydentää mahdollisia muualla olevia 
säännöksiä veroviranomaisen ja julkisia tukia myöntävän oikeudesta saada tietoja. Tällaisia 
säännöksiä on muun muassa verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 18 ja 20 §:ssä. 
Säännös ei rajoita myöskään sitä viranomaisten välistä tietojen vaihtoa, joka voi tapahtua 
julkisuuslain nojalla. 
Tietojen antamisesta yksittäistapauksittain sekä siitä, mitä tunniste- ja yhteystiedoilla sekä 
tiedoilla vastaajan taloudellisesta asemasta ja toiminnasta tarkoitetaan, viitattiin hallituksen 
esityksessä 70 §:n kohdalla todettuun. 
Momentin 1 kohdassa tarkoitettu verotusta koskeva asia määräytyy lähinnä verohallintolain 
2 §:n mukaisesti. Pykälän mukaan verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, 
verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenval-
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vonta sen mukaan kuin erikseen säädetään. Tulliviranomainen saa tulliverotusta koskevassa 
asiassa tietoja 70 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla. 
Momentin 2 kohta on laaja-alainen säännös, jossa tietojensaantioikeus on ulotettu julkisten 
etuuksien myöntäjille, vaikka myöntäjänä olisi muu kuin viranomainen tai julkisyhteisö. 
Julkisia etuuksia ovat säännöksessä mainitun työttömyyspäivärahan lisäksi muun muassa 
toimeentulotuki, asumistuki sekä muut henkilökohtaiseen kulutukseen joko lain nojalla tai 
harkinnallisesti ja yleensä sosiaalisin perustein maksettavat tuet. Julkinen tuki maksetaan 
julkisista varoista tai muista varoista lakisääteisesti. 
Julkisella etuudella tarkoitetaan myös rikoslain 29 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
avustusta, joka myönnetään joko lakisääteisesti tai harkinnanvaraisesti muuhun kuin henki-
lökohtaiseen kulutukseen valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön, taikka, sen mukaan kuin 
siitä lailla erikseen säädetään, muun yhteisön tai säätiön varoista. Taloudellisena tukena 
pidetään myös lainaa, korkotukea ja lainan vakuutta. Tässä tarkoitettuja tukia olisivat esi-
merkiksi erilaiset yritys-, elinkeino- ja maataloustuet. 
Pykälän 2 momentissa on tietojen luovuttamista rajoittava säännös. Sen mukaan 1 momen-
tissa tarkoitettuja tietoa ei ilman erityistä syytä saa luovuttaa, jos asiakirjan laatimisesta on 
tietoa pyydettäessä kulunut yli neljä vuotta. Ensisijaisesti tieto tulisi lisäksi luovuttaa 1 lu-
vussa säädetyllä tavalla ulosottorekisteristä. Tiedot voidaan luovuttaa 1 momentissa tarkoi-
tetulle sähköisessä muodossa. 
Hallituksen esityksen mukaan neljän vuoden rajoitus perustuu siihen, että tätä vanhemmilla 
tiedoilla on vain poikkeuksellisesti merkitystä tiedon pyytäjälle. Koko velallishistoriaa ei 
anneta automaattisesti. Neljän vuoden raja on sama kuin ulosottorekisteriä koskevassa 1 
luvun 31 §:n 2 momentissa, 33 §:n 1 momentissa ja 34 §:n 1 momentissa. Ratkaisevaa on 
ulosottoasiakirjan, esimerkiksi ulosmittauspäätöksen tai ulosottoselvityspöytäkirjan allekir-
joittamisen ajankohta. Erityisen syyn olemassaolo joudutaan harkitsemaan yksittäistapauk-
sittain. Kun julkisuuslain yhtenä perustavoitteena on se, ettei viranomaisten keskinäistä 
tietojenvaihtoa perusteettomasti rajoitettaisi, erityisen syyn olemassaololle ei tule asettaa 
kovin korkeaa kynnystä. Pyytäjän tulee kuitenkin pystyä perustelemaan tarve saada vanhoja 
tietoja hoidettavanaan olevaan asiaan liittyvillä konkreettisilla syillä. 
Momentissa asetettaisiin ensisijaiseksi 1 luvussa, lähinnä sen 33 §:ssä, tarkoitettu tietojen 
luovuttaminen ulosottorekisteristä. Ulosoton tietovarmuuden, velallisten yhdenvertaisuuden 
ja ulosottoviranomaisten työmäärän kannalta on perusteltua pyrkiä antamaan pyydetyt tie-
dot yhdenmukaisesti rekisteritietona. Käytännössä voidaan menetellä niin, että kun esimer-
kiksi verottajalta tai työviranomaiselta tulee tiedustelu, vastaus lähtisi tietojärjestelmästä 
koskien neljän vuoden asianhallintatietoja. Viimeksi mainitut tiedot voidaan 1 luvun 33 §:n 
1 momentin ja 35 §:n nojalla antaa myös kiinteän käyttöyhteyden avulla ulosoton tietojär-
jestelmästä. Jolleivat näin luovutetut tiedot riitä, ulosottoviranomaiselta voidaan pyytää 
tarkentavia tai täydentäviä tietoja. Ne voidaan antaa myös sähköisessä muodossa. Kiinteän 
tietoyhteyden käyttämistä niiden osalta koskee, mitä edellä on todettu 70 §:n yhteydessä. 

6.4.3 Ulosottomiehen oikeus oma-aloitteiseen tietojen antamiseen 

Ulosottolain 72 §:ssä säädetään ulosottomiehen oikeudesta antaa oma-aloitteisesti tietoja 
muille viranomaisille. Aiemman 3 luvun 34 g §:n mukaan ulosottomies sai, jos on syytä 
epäillä, että velallinen on saattanut syyllistyä rikokseen, julkisuuslain mukaisen salassapi-
tovelvollisuuden estämättä antaa tarpeellisia tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle. 
Hallituksen esityksen mukaan säännös on osoittautunut tarpeelliseksi johtuen erityisesti 
ulosottoviranomaisten ja muiden viranomaisten kasvaneesta yhteistoiminnasta sekä ulos-
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oton erikoisperintätoiminnasta. Säännöstä on kuitenkin tarpeen täsmentää. Lain 72 §:n mu-
kaan: 

Jos on syytä epäillä, että vastaaja tai sivullinen on saattanut syyllistyä virallisen 
syytteen alaiseen ulosottomenettelyssä tehtyyn tai täytäntöönpanon tuloksen muu-
toin olennaisesti vaarantavaan rikokseen, kirjanpitorikokseen taikka sellaiseen 
muuhun rikokseen, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta 
vankeutta, ulosottomies saa omasta aloitteestaan luovuttaa tietoja 70 §:n 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle siinä mainittua tarkoitusta varten. 

Ulosottomies saa omasta aloitteestaan antaa tietoja myös 70 §:n 1 momentin 5–7 
kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle siinä mainittua tarkoitusta varten, jos on syytä 
epäillä, että vastaaja tai sivullinen on saattanut syyllistyä virallisen syytteen alaiseen 
rikokseen. Epäilyttävistä liiketoimista ulosottomies saa ilmoittaa rahanpesun selvit-
telykeskukselle. 

Tietoja voidaan omasta aloitteesta antaa 71 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle, yhtei-
sölle tai säätiölle, jos on syytä epäillä, että vastaaja tai sivullinen on saattanut syyl-
listyä rikoslain (39/1889) 29 luvun 1–4 §:ssä tarkoitettuun tekoon tai julkisen etuu-
den väärinkäyttöön. 

Tietojen saajan tulee hävittää 2 ja 3 momentissa tarkoitetut tiedot heti, kun niitä ei 
tarvita, jollei niiden säilyttämiseen ole perusteltua aihetta. 

Lain 1 luvun 33 §:n 3 momentista seuraa, että oma-aloitteinen tietojenanto-oikeus koskee 
myös ulosottorekisteriin merkittyjä tietoja. Tiedot voivat vastaajan lisäksi koskea sivullista. 
Väärinkäytöstapauksissa vastaaja on usein toiminut yhteisymmärryksessä sivullisen kanssa. 
Pykälä koskee kuitenkin myös itsenäisesti toiminutta sivullista, jos väärinkäytös tulee ulos-
ottomiehen tietoon ulosottoasian yhteydessä. Tietojen luovuttamista rajoittavat 73 §:ssä 
olevat säännökset, joilla pyritään aikaansaamaan asianmukainen menettely ja luottamuk-
sensuoja muun muassa vastaajalta ja sivulliselta itseltään saatujen tietojen suhteen. 
Pykälässä täsmennettiin aiempaan lakiin nähden sitä, missä tilanteessa tietoja voidaan oma-
aloitteisesti luovuttaa, mitä tietoja voidaan luovuttaa ja mihin tarkoitukseen tietoja saa luo-
vuttaa. Pykälässä ei aseteta ulosottomiehelle velvollisuutta luovuttaa oma-aloitteisesti tieto-
ja, vaan hänellä on siihen mahdollisuus säädetyissä tilanteissa. Pykälässä ei tarkoiteta var-
sinaisen rikosilmoituksen tekemistä, joskin myös siihen on mahdollisuus. Hallituksen esi-
tyksen mukaan etenkin silloin, kun tiedot koskevat sivullista, eikä kysymys ole esimerkiksi 
avunannosta velallisen rikokseen, tulisi tietojen oma-aloitteiseen luovuttamiseen suhtautua 
pidättyväisesti, jollei käsillä ole selkeästi törkeä väärinkäytös. Tarkoitus ei ole, että ulosot-
tomies ryhtyisi erityistoimiin tässä tarkoitettujen tietojen saamiseksi, vaan kysymys olisi 
normaalien täytäntöönpanotehtävien yhteydessä havaittujen seikkojen ilmoittamisesta. 
Pykälän 1 momentti koskee tilannetta, jossa ulosottomiehen mielestä on syytä epäillä, että 
vastaaja tai sivullinen on saattanut syyllistyä virallisen syytteen alaiseen ulosottomenette-
lyssä tehtyyn tai täytäntöönpanon tuloksen muutoin olennaisesti vaarantavaan rikokseen, 
kirjanpitorikokseen taikka sellaiseen muuhun rikokseen, josta ei ole säädetty lievempää 
rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta. Tällöin ulosottomies saa ilman pyyntöäkin 
omasta aloitteestaan luovuttaa tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikosten selvit-
tämistä, esitutkintaa, syyteharkintaa ja tuomioistuinkäsittelyä varten sekä törkeiden rikosten 
ennalta estämistä varten. Viimeksi mainituilta osin viitataan ehdotetun 70 §:n 1 momentin 1 
kohdan osalta todettuun. 
Oma-aloitteisessa tietojen antamisessa kysymykseen tulevat ensinnäkin ulosottomenettelys-
sä tehdyt tai täytäntöönpanon tuloksen muutoin olennaisesti vaarantavat rikokset. Lähinnä 
tällä tarkoitetaan rikoslain 39 luvussa säädettyjä virallisen syytteen alaisia rikoksia. Kysy-
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myksessä voi olla myös esimerkiksi rikoslain 16 luvun 3 §:n mukainen haitanteko virka-
miehelle. 
Toiseksi tietoja voidaan oma-aloitteisesti antaa rikoslain 30 luvun 9 §:n mukaisesta kirjan-
pitorikoksesta ja 10 §:n mukaisesta tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta. Molemmat 
ovat virallisen syytteen alaisia rikoksia. Ulosottomenettelyssä havaitaan usein, ettei velalli-
nen ole pitänyt kirjanpitoa tai on hävittänyt kirjanpitoaineistoa. Tällöin voidaan pitää asi-
anmukaisena, että ulosottoviranomainen ilmoittaa asiasta esitutkintaviranomaiselle, koska 
muussa tapauksessa saattaa käydä niin, ettei kukaan reagoi tällaisiin väärinkäytöksiin. Toi-
sinaan sivullisen tietojenantovelvoitteen täyttämisessä saattaa käydä ilmi, ettei sivullinen 
pidä kirjanpitoa. 
Neljäntenä ryhmänä olisivat vastaajan tai sivullisen tekemät minkä tahansa laatuiset törkeät 
rikokset. Esimerkiksi törkeästä omaisuusrikoksesta ulosottomies voisi tehdä oma-aloitteisen 
ilmoituksen havaitessaan vastaajan tai sivullisen hallitsemissa tiloissa olevan arvokasta va-
rastetuksi epäiltävissä olevaa tavaraa. 
Koska kyseessä on vasta rikosepäily, ulosottomieheltä ei voida edellyttää perinpohjaista 
rikosoikeudellista arviota rikoksen todennäköisyydestä, tunnusmerkistön törkeysasteesta 
taikka osallisuuskysymyksistä. Ulosottomiehen virheenä ei voida yleensä pitää sitäkään, 
että henkilöä lopulta syytetään tai hänet tuomitaan teosta, joka ei ole virallisen syytteen 
alainen. 
Myös ulosottomies voi tehdä lastensuojelulain (683/1983) 40 §:n nojalla ilmoituksen ilmei-
sestä perhe- tai yksilökohtaisen suojelun tarpeessa olevasta lapsesta sosiaalilautakunnalle. 
Esimerkiksi kotitoimitusten yhteydessä ulosottomies saattaa havaita lasten elinolot sellai-
siksi, että ne uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Etenkin jos lapsi 
on kodissa harjoitetun huumeidenkäytön tai vakavan väkivallan vuoksi välittömässä vaka-
vassa vaarassa, ulosottomiehen tulisi nopeasti tehdä mainittu ilmoitus. 
Ulosottomies saa pykälän 2 momentin nojalla antaa omasta aloitteestaan tietoja myös 70 
§:n 1 momentin 5–7 kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle siinä mainittua tarkoitusta var-
ten, jos on syytä epäillä, että vastaaja tai sivullinen on saattanut syyllistyä virallisen syyt-
teen alaiseen rikokseen. 
Näin ollen esimerkiksi tulliviranomaiselle voidaan ilmoittaa muuan muassa luvattomaan 
maahantuontiin tai maastavientiin liittyvistä rikosepäilyistä ja konkurssiasiamiehelle kon-
kurssipesiin liittyvistä rikoksista. Edellytyksenä tässäkin on, että teot ovat virallisen syyt-
teen alaisia. Lisäksi momentissa on nimenomainen säännös siitä, että ulosottomies saa il-
moittaa epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle. 
Pykälän 3 momentin mukaan tietoja voidaan omasta aloitteesta antaa myös 71 §:ssä tarkoi-
tetulle viranomaiselle, yhteisölle tai säätiölle, jos on syytä epäillä, että vastaaja tai sivulli-
nen on saattanut syyllistyä rikoslain 29 luvun 1–4 §:ssä tarkoitettuun tekoon tai julkisen 
etuuden väärinkäyttöön. Tässä tarkoitettu ilmoitus poikkeaa 1 momentissa ja osin myös 2 
momentissa tarkoitetusta siinä, että rikosepäilyä ei ilmoiteta viranomaiselle, jonka tehtävä-
nä on selvittää rikos tai syyttää rikoksesta. Sitä vastoin ilmoitus tehdään taholle, joka tiedon 
saatuaan itse harkitsee, mihin toimenpiteisiin se katsoo olevan asiassa aihetta. Asianomista-
jan käytettävissä saattaa olla myös sovittelukeinoja sekä hallinnollisia keinoja varsinaisen 
rikosoikeudenkäynnin lisäksi. 
Kyseeseen tulevien rikosten osalta pykälässä on kyse lähinnä joko eriasteisesta veropetok-
sesta tai erilaisista julkisen etuuden väärinkäytöksistä. Merkitystä ei ole sillä, koskeeko 
viimeksi mainittua rikoslain 29 luvussa tarkoitettu avustuspetos eri tekomuotoineen vai 
rikoslain 36 luvussa tarkoitettu petos. 
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Pykälän 4 momentin mukaan 2 ja 3 momentissa tarkoitetut tiedot tulee hävittää heti, kun 
niitä ei tarvita, jollei niiden säilyttämiseen ole perusteltua aihetta. On huolehdittava siitä, 
että ulosottomiehen antamista epäilytiedoista ei muodostu henkilörekistereitä. Lausuma 
momentin mukaisesta tietojen hävittämisestä olisi perusteltua liittää ulosottomiehen ilmoi-
tukseen mahdollisesta väärinkäytöksestä. 
Epäillyn oikeusturva edellyttää, että ulosottomiehen antaman tiedon suhteen ryhdytään toi-
menpiteisiin mahdollisimman pian. Jos tieto osoittautuu aiheettomaksi, tieto tulisi nopeasti 
hävittää. Jos kysymyksessä on henkilötietolain mukainen henkilötieto, seuraa jo henkilötie-
tolain 29 § 1 momentista, että käyttötarkoituksen kannalta virheelliset ja tarpeettomat hen-
kilötiedot poistetaan. 

6.4.4 Kielto luovuttaa eräitä tietoja 

Ulosottolain 73 §:n 1 momentin mukaan ulosottomies ei saa luovuttaa muulle kuin toiselle 
ulosottomiehelle sellaista tietoa, joka on olennaisin osin saatu 
1) henkilöltä, joka olisi oikeudenkäynnissä velvollinen kieltäytymään todistamasta siitä 
seikasta, 
2) henkilöltä, joka olisi oikeutettu kieltäytymään todistamasta siitä seikasta, jollei hän anna 
luovuttamiseen suostumustaan, 
3) velalliselta kysyttäessä 52 §:n 6–8 kohdassa tarkoitetusta seikasta, jos vastauksesta käy 
ilmi, että velallinen on saattanut syyllistyä muuhun kuin ulosottomenettelyssä tehtyyn ri-
kokseen ja tiedon luovuttaminen saattaa hänet syytteen vaaraan taikka 
4) sivulliselta, jos tieto koskee sivullisen väärinkäytöksiä. 
Pykälän 2 momentin mukaan edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa siitä riippumatta, 
ovatko tiedot salassa pidettäviä. 
Pykälä koskee sekä oma-aloitteista tietojen antamista että tietojen antamista toisen viran-
omaisen niitä pyytäessä ja tietoja siitä riippumatta, ovatko ne talletettu ulosottorekisteriin. 
Viimeksi mainittu seikka käy ilmi 1 luvun 33 §:n 3 momentista. Se, milloin tieto voidaan 
olennaisin osin katsoa saaduksi pykälässä mainitulta henkilöltä, joudutaan ratkaisemaan 
yksittäistapauksittain. Ulosotolle on ominaista jo ulosottomiehen selvittämisvelvollisuudes-
takin johtuen, että tietoa saadaan useasta eri lähteestä. Luovutusrajoitusta on tarkoitettu 
sovellettavaksi silloin, kun muun kuin pykälässä mainitun henkilön antaman tai ulosotto-
miehen itsensä hankkiman tiedon osuus ja näyttöarvo on vähäinen. Jos ulosottomies on 
alun perin selvittänyt asian itse ja saanut tiedoilleen vain lisävahvistusta pykälässä tarkoite-
tun antamista tiedoista, luovutusrajoitusta ei ole. Sen sijaan päinvastaisessa tapauksessa, 
jossa tieto on peräisin pykälässä tarkoitetulta henkilöltä ja ulosottomies on hankkinut siitä 
vain lisäselvitystä, luovutusrajoitus on voimassa. 
Momentin 1 ja 2 kohta vastaa pääosin aiempaa 3 luvun 34 g §:ssä olevaa säännöstä. Mo-
mentin 3 kohtaa vastaavaa nimenomaista säännöstä ei ole aiemmassa laissa. Hallituksen 
esityksen mukaan on tärkeää, että ulosottomies saa kaiken täytäntöönpanon toimittamiseksi 
tarpeellisen tiedon siitä riippumatta, liittyykö asiaan myös rikollista menettelyä. Toisaalta 
velallisen totuudessa pysymisen korostuminen, aikaisempaa yksityiskohtaisemmat sään-
nökset tietojenantovelvollisuudesta sekä viranomaisten välisen tietojenvaihdon lisääntynyt 
sääntelytarkkuus antavat aiheen aiempaa yksityiskohtaisemmin säännellä velalliselta saatu-
jen tietojen luovuttamista. 
Yleisesti tunnustettuna ihmisoikeusperiaatteena on, ettei kenenkään tarvitse myötävaikuttaa 
oman syyllisyytensä selvittämiseen. Ulosottoasiassa ei käsitellä henkilön syyllisyyttä rikok-
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seen, vaan ulosottoperusteen täytäntöön panemiseksi etsitään omaisuutta. Ulosotossa velal-
lisen antamien tietojen merkitys rinnastuu pesäluettelon oikeaksi vannomiseen konkurssis-
sa. Konkurssisäännön 18 §:n nojalla velallinen voidaan jopa määrätä vankeuteen, jos hän 
niskoittelee pesän ilmiannossa tai kieltäytyy tekemästä valaa. Myös ulosottomenettelyssä 
on aiemmin ollut käytössä valamenettely. 
Velallinen ei voi kieltäytyä antamasta tietoja ”ulosottopesään” kuuluvasta varallisuudesta 
ulosottomiehelle vedoten syytteeseen joutumisen vaaraan. Esimerkiksi tieto, jonka mukaan 
velallisella on varallisuutta ulkomailla, ei ole säännöksessä tarkoitettu tieto. Pelkästään se 
seikka, että velallisella on jossakin varoja, ei sellaisenaan johda häntä syytteen vaaraan. 
Eri asemassa ovat tiedot, joissa velallinen varallisuusasemansa lisäksi joutuu kuvaamaan 
tekemiään oikeustoimia tai menettelyään. Tällaisia tietoja saattaa tulla esille tiedusteltaessa 
velalliselta 52 §:n 6–8 kohdassa tarkoitetuista seikoista eli esimerkiksi keinotekoisista va-
rallisuusjärjestelyistä ja takaisinsaantilain mukaisesti peräytettävissä olevista oikeustoimis-
ta. Niistä kertoessaan velallinen saattaa joutua kuvaamaan menettelyä, josta käy ilmi, että 
hän on syyllistynyt esimerkiksi velallisen epärehellisyyteen. 
Luovutusrajoitusta ei tarvitse noudattaa, jos ulosottomies on olennaisilta osin itse saanut 
mainituissa kohdissa tarkoitetut seikat selville. Jos tiedot on saatu ulkopuolisilta, saattaa 
momentin 1 tai 2 kohta rajoittaa luovuttamista. Luovutusrajoitus ei koske ulosottomenette-
lyssä tehtyjä rikoksia. Ulosottomies voi antaa tietoja toiselle viranomaiselle silloin, kun 
velallinen on antanut ulosottomiehelle vääriä tietoja tai kieltäytynyt antamasta tietoja. Täl-
löin kysymys on lähinnä velallisen petoksesta taikka vastaavasta törkeästä tai lievästä te-
komuodosta. 
Ulosottoviranomainen ei saa momentin 4 kohdan mukaan antaa tietoja sivullisen väärinkäy-
töksistä eli rikkomuksesta, laiminlyönnistä tai rikollisesta menettelystä, jos tiedot on saatu 
sivulliselta itseltään. Säännös vastaa asiallisesti aiempaa 3 luvun 34 g §:n 4 momentissa 
olevaa säännöstä. 
Luovutusrajoitukset koskevat pykälässä mainittuja tietoja niiden salassa pidettävyydestä 
riippumatta. 73 § ei siten ole ensisijaisesti asiakirjan julkisuutta koskeva säännös, vaan 
säännös tietojenvaihtoa koskevien asianmukaisten toimintaperiaatteiden turvaamiseksi. 
Ulosottolain muutos (679/2003) tuli voimaan 1.3.2004. Ulosottomiehen tietojensaantioi-
keutta ja tietojen luovuttamisoikeutta koskevat 70–73 § siirtyivät saman sisältöisinä 
1.1.2008 voimaan tulleeseen ulosottokaareen (705/2007). 

6.5 Ulkomaalaislakia muutettiin 1.5.2004 

Hallituksen esitys HE 28/2003 vp ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi an-
nettiin eduskunnalle 13.6.2003. Esitystä täydennettiin 21.11.2003 annetulla hallituksen esi-
tyksellä HE 151/2003 vp. Hallitusohjelman mukaisesti ehdotettiin toteutettaviksi ulkomai-
sen työvoiman valvonnan tehostamistarpeita selvittäneen työministeriön työryhmän yhteis-
työssä työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistellut yksimieliset lainsäädäntöehdotukset. 
Työryhmä ehdotti muutettavaksi ulkomaalaislakia, työsopimuslakia, työsuojelun valvon-
nasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annettua lakia sekä rikoslakia ulkomaalaisten 
työntekijöiden työsuhteissa noudatettavien ehtojen valvontaedellytysten parantamiseksi. 
Työsuhde- ja työlupavalvonnan tehostamiseen pyrittiin lisäämällä työsuojeluviranomaisen 
oikeuksia ja mahdollisuuksia valvoa myös työntekijän oleskeluluvan olemassaoloa. 
Täydentävässä esityksessä HE 151/2003 vp ulkomaalaislaissa ehdotettiin säädettäväksi 
siitä, että myös työsuojeluviranomaiset valvoisivat työntekijöiden oleskelulupien noudatta-
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mista. Työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annettua lakia ehdo-
tettiin vastaavasti täydennettäväksi. Sisäasiainministeriöön ehdotettiin perustettavaksi ul-
komaisen työvoiman työsuhde- ja työntekijäin oleskelulupa-asioiden valvontaa käsittelevä 
neuvottelukunta edistämään yhteistyötä ja tiedonkulkua eri viranomaisten välillä. 
Ulkomaalaislain uudistus sisälsi myös viranomaisten tietojenvaihtoa koskevan säännök-
sen.97 Lainkohdan mukaan työsuojeluviranomaisen oli ilmoitettava asiasta poliisille, jos 
työsuojeluviranomaisella oli todennäköisiä perusteita epäillä rikoslain (39/1889) 47 luvun 6 
a §:ssä säädetyn luvattoman ulkomaisen työvoiman käytön taikka ulkomaalaislaissa säädet-
tyjen ulkomaalaisrikkomuksen tai työnantajan ulkomaalaisrikkomuksen tapahtuneen. Uusi 
ulkomaalaislaki (301/2004) tuli voimaan 1.5.2004.98 

RL 47 luvun 6 a §:n mukaan: 

Työnantaja tai tämän edustaja, joka ottaa palvelukseen tai pitää palveluksessa ul-
komaalaisen, jolla ei ole työntekijän oleskelulupaa tai muuta työntekoon Suomessa 
oikeuttavaa lupaa, on tuomittava luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä sak-
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

Luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä tuomitaan myös urakan tai aliurakan 
antaja tai työn teettäjä taikka heidän edustajansa, joka laiminlyö varmistautua siitä, 
että sen ulkomaiselle yritykselle antamassa urakointi- tai aliurakointityössä taikka 
ulkomaisen yrityksen sen käyttöön asettamana vuokratyövoimana työskentelevillä 
ulkomaalaisilla työntekijöillä on työntekijän oleskelulupa tai muu työntekoon Suo-
messa oikeuttava lupa. 

6.6 Ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia muutettiin 1.5.2004 

Hallituksen esitys ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta HE 15/2004 vp an-
nettiin eduskunnalle 27.2.2004. Hallituksen esityksessä ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi HE 28/2003 vp edellytettiin, että ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin 
tehtäisiin ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen edellyttämät muutokset siten, että ne voisi-
vat tulla voimaan samaan aikaan kuin uusi ulkomaalaislaki. 
Ulkomaalaislakiehdotuksen mukaan työntekijän oleskelulupajärjestelmän keskeinen toi-
mintaympäristö olisi ulkomaalaisrekisteri, jota kehitettäisiin siten, että se mahdollistaisi 
viivytyksettömän ja joustavan päätöksenteon sekä nopean tiedonkulun eri viranomaisten 
välillä. Työntekijän oleskelulupahakemukset, jotka sisältäisivät tiedot työnteon keskeisistä 
ehdoista, sekä oleskelulupapäätökset kirjattaisiin suoraan ulkomaalaisrekisteriin. Jokainen 
työntekijän oleskelulupajärjestelmään osallinen viranomainen saisi heti tarvitsemansa tiedot 
ulkomaalaisrekisteristä. Pyrkimyksenä olisi, että paperimuotoisia hakemuksia, lausuntoja ja 
päätöksiä ei käytettäisi lainkaan. Eri viranomaiset voisivat samanaikaisesti osallistua asian 
käsittelyyn, mikä nopeuttaisi käsittelyä. Myös työsuojeluviranomainen saisi valvontansa 
kannalta tarpeelliset tiedot ulkomaalaisrekisteristä. 
Ulkomaalaislakiehdotuksen mukaan työvoimatoimisto ratkaisisi työntekijän oleskeluluvan 
myöntämisen työvoimapoliittiset edellytykset. Työvoimatoimisto merkitsisi tämän teke-
mänsä osaratkaisun ulkomaalaisrekisteriin. Työvoima- ja elinkeinokeskus varmistaisi ul-
komaalaislakiehdotuksen mukaan elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa myönnettäessä sen, 
että elinkeinotoiminnalla on kannattavan toiminnan edellytykset. Työvoima- ja elinkei-
nokeskus merkitsisi tämän tekemänsä osaratkaisun ulkomaalaisrekisteriin. Työvoima- ja 

                                                 
97 Ks. lähemmin HE 151/2003 vp. 
98 Ks. myös HE 32/2006 vp. 
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elinkeinokeskus ehdotettiin lisättäväksi rekisterinpitäjäksi. Työntekijän oleskelulupaa kos-
kevan hakemuksen voisi jättää Suomen edustustoon, työvoimatoimistoon tai kihlakunnan 
poliisilaitokselle. Elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa koskevan hakemuksen voisi jättää 
Suomen edustustoon tai kihlakunnan poliisilaitokselle. Tarkoituksena oli, että tiedonsiirto 
eri viranomaisten välillä tapahtuisi rekisterin sisällä. 
Ulkomaalaislain kokonaisuudistus edellytti, että vähemmistövaltuutettu saisi oikeuden saa-
da tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavia tietoja ulkomaalaisrekisteristä. Tämä mahdollisuus 
täydentäisi viranomaisten tiedottamisvelvoitetta. Ulkomaalaislakiehdotuksen mukaan val-
tuutetun kuulemismenettelystä nykyisessä laajuudessaan luovuttaisiin. Pääsy ulkomaalais-
rekisteriin mahdollistaisi myös valtuutetun oma-aloitteisten toimenpiteiden kohdentamisen. 
Vähemmistövaltuutettu voisi antaa lausuntonsa ulkomaalaisrekisterin kautta. Vähemmistö-
valtuutettu ehdotettiin lisättäväksi rekisterinpitäjäksi. Lakiin ehdotettiin lisättäväksi myös 
joitain uusia tietolähteitä, joista rekisterinpitäjällä olisi oikeus saada ulkomaalaisrekisteriä 
varten tietoja. Tietojen tulisi olla rekisterinpitäjälle laissa säädettyjen tehtävien suoritta-
miseksi välttämättömiä. Erinäisiä tietoja olisi oikeus saada sosiaaliviranomaiselta, tervey-
denhuoltoviranomaiselta, kansallisesta Schengen-tietojärjestelmästä ja veroviranomaiselta. 
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta (305/2004) tuli voimaan 1.5.2004. 
Lain 3 §:n mukaan ulkomaalaisrekisterin päävastuullinen rekisterinpitäjä oli Ulkomaalais-
virasto99, joka vastasi myös näiden osarekisterien ylläpidosta. Ulkomaalaisrekisteriä pitivät 
ja käyttivät myös poliisi, rajavartiolaitos, tullilaitos, työministeriö, työvoima- ja elinkei-
nokeskus, työvoimatoimisto, vankeinhoitoviranomainen ja vähemmistövaltuutettu. 
Lain 8 §:ssä lueteltuihin rekisterin ulkopuolisiin tietolähteisiin lisättiin mm. Kansaneläke-
laitos, kunnan sosiaaliviranomaiset ja veroviranomaiset. Veroviranomaisilta saatavat tiedot 
koskivat vain verovelvollista itseään, mutta eivät tämän työnantajaa. Lain 8.1 §:n mukaan 
rekisterinpitäjällä oli oikeus salassapitosäännösten estämättä saada ulkomaalaisrekisteriä 
varten sille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi välttämättömiä tietoja seuraavasti: 

• Kansaneläkelaitokselta ja kunnan sosiaaliviranomaiselta tiedot siitä, onko hakijalle 
myönnetty toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettua toimeentulotukea 
tai muuta vastaavaa etuutta, sekä muut tiedossa olevat seikat, joilla saattaa olla merkitys-
tä henkilön ulkomaalaislain tai kansalaisuuslain (359/2003) mukaisen asian käsittelyssä 
(6 kohta); 

• veroviranomaiselta verovelvollisen tuloja ja varallisuutta koskevia tietoja sekä muita 
verotustietoja Suomen kansalaisuuden saamisen tai siitä vapautumisen edellytysten sel-
vittämiseksi (9 kohta)100 

Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8.2 §:ssä säädettiin, että edellä tarkoitettuja tietoja 
voidaan luovuttaa, siten kuin rekisterinpitäjän kanssa sovitaan, myös konekielisessä muo-
dossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla, kun on selvitetty tietojen suojaaminen henkilötie-
tolain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
Lain 10.1 §:än lisättiin 9 kohta, jonka mukaan tietoja saa luovuttaa työsuojeluviranomaisel-
le ulkomaalaisen työntekijän työsuhteen ehtojen ja työnteko-oikeuden valvontaa varten. 
Reunaehtona on se, mitä muualla laissa säädetään, taikka Suomea sitovissa kansainvälisissä 
sopimuksissa määrätään. Lisäksi huomioon on otettava se, että tietoja voidaan luovuttaa 
                                                 
99 Ulkomaalaisviraston nimi muuttui Maahanmuuttovirastoksi 1.1.2008. 
100 Nyttemmin lainkohta on muutettu seuraavaan muotoon: ”Verohallinnolta verovelvollisen tuloja ja varalli-
suutta koskevia tietoja sekä muita verotustietoja Suomen kansalaisuuden saamisen tai siitä vapautumisen 
edellytysten sekä oleskeluluvan toimeentuloedellytyksen selvittämiseksi sekä ulkomaalaisen oleskeluluvan 
harkintaa varten tietoja ulkomaalaisen ilmoittaman työnantajan työnantajasuorituksista ja niiden ilmoittami-
sesta sekä verojen maksuun liittyvästä maksujärjestelystä; (29.1.2010/70)”. 
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vain siinä määrin, mikä vastaanottavan viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamisek-
si on tarpeen. 
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta (305/2004) tuli voimaan 1.5.2004. 

6.7 Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen: 
Työryhmän loppuraportti 23.6.2004 

Sisäasiainministeriö asetti hallituksen iltakoulussa 10.3.2004 sovitun mukaisesti 15.4.2004 
tilapäisen työryhmän selvittämään valtakunnallisesti talousrikostutkinnan nykytilaa ja sitä, 
mitä lainsäädännöllisiä kehittämistoimenpiteitä nykyisen tilanteen parantaminen edellyttää 
talousrikosten torjumiseksi. Työryhmän asettamiskirjeessä edellytettiin, että työryhmä käy 
läpi hallituksen iltakoulussa esillä olleet lainsäädännölliset muutosehdotukset. Työryhmän 
tuli myös tarkastella sisäisen turvallisuuden ohjelmassa esillä olleet talousrikosten torju-
miseksi tehdyt lainsäädännön muuttamista edellyttävät toimenpide-ehdotukset. Työryhmän 
tuli raportoida 4.6.2004 mennessä sisäasiainministeriön asettamalle talousrikostorjunnan 
johtoryhmälle siitä, miten lainsäädäntöhankkeet tulisi toteuttaa, minkä hallinnon valmiste-
luvastuulle ne kuuluisivat ja mikä vaikutus ehdotuksilla tulisi olemaan. Työryhmän puheen-
johtajana toimi poliisiylitarkastaja Robin Lardot sisäasiainministeriöstä.101 

Työryhmän 23.6.2004 valmistuneeseen loppuraporttiin sisältyneet viranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa koskeviin säännöksiin liittyviä ehdotuksia olivat seuraavat: 

Liiketoimintakiellon valvontavelvollisuus laajennettaisiin koskemaan poliisin lisäksi myös 
muita viranomaisia 

Työryhmä esitti, että liiketoimintakiellon valvontavelvollisuus ulotetaan poliisin lisäksi 
myös muihin viranomaisiin. Ensi sijassa kysymykseen olisivat tulleet verohallinto, tulli- ja 
ulosottoviranomaiset sekä patentti- ja rekisteriviranomaiset. Muita mahdollisia viranomai-
sia olisivat voineet olla konkurssiasiamies ja yritystukia myöntävät ja maksavat viranomai-
set. Jos viranomainen virkatoimessaan havaitsisi, että toimenpiteen kohde on määrätty lii-
ketoimintakieltoon, viranomaisella olisi velvollisuus ilmoittaa poliisille epäillystä liiketoi-
mintakiellon rikkomisesta. 
Työryhmä ehdotti, että selvitettäisiin mahdollisuus antaa edellä tarkoitetuille viranomaisille 
oikeus tarvittaessa saada ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi konekielisessä muodossa 
tiedot liiketoimintakieltorekisteristä. Tarvittavat muutokset tulisi säätää lakiin liiketoimin-
takiellon tutkinnasta ja valvonnasta, jonka muutosvalmistelusta vastaisi oikeusministeriö. 

Rahanpesuun liittyvä ilmoitusvelvollisuus ulotettaisiin viranomaisiin 

Työryhmän mukaan silloiset säännökset tuottivat hyvin vähän ilmoituksia viranomaisilta. 
Lisäksi säännökset eivät mahdollistaneet esimerkiksi viranomaisten ilmoitusta terrorismin 
rahoitukseen liittyvistä rahansiirroista, koska niihin ei välttämättä liittynyt minkäänlaisia 
rikoksia. Säännökset olivat myös ongelmalliset rahanpesun selvittelykeskuksen kannalta, 
koska esimerkiksi toimenpiteen keskeyttämiseen voi oikeuttaa vain ilmoitusvelvolliselta 
tullut ilmoitus eli tämä ei olisi tullut kysymykseen viranomaisilta tulleiden ilmoitusten koh-
dalla. Tilanne oli myös hankala sen johdosta, ettei ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseen 

                                                 
101 Sisäasiainministeriön julkaisusarja 36/2004 http://www.intermin.fi/download/25120_362004.pdf. 

http://www.intermin.fi/download/25120_362004.pdf
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kohdistunut juurikaan systemaattista valvontaa lukuun ottamatta Rahoitustarkastuksen ja 
Vakuutusvalvontaviraston valvonnassa olevia ilmoitusvelvollisia.102 
Työryhmä kuuli asiantuntijoina rikoskomisario Arto Tuomelaa keskusrikospoliisin rahan-
pesun selvittelykeskuksesta ja apulaisjohtaja Olli Tervoa Verohallituksesta. Tuomela selvit-
ti laaditun muistion pohjalta eri tahojen velvollisuutta tehdä rahanpesuilmoitus ja ilmoitus-
velvollisuuden säädöspohjaa. Rahanpesulaista ei voinut johtaa verohallinnolle velvollisuut-
ta tai edes oikeutta epäilyttäviä liiketoimia koskevien tietojen luovuttamiseen. Edelleen 
veroviranomaisen oli käytännössä havaittu tulkinneen säännöksiä siten, että ne estivät epäi-
lyttävistä liiketoimista ilmoittamisen rahanpesun selvittelykeskukselle. Tuomelan mukaan 
lainsäädännön muuttaminen tältä osin oli tarpeellista. Tervo katsoi, ettei rahanpesun ilmoi-
tusvelvollisuutta ollut syytä laajentaa koskemaan ainakaan veroviranomaisia. Tervon nä-
kemyksen mukaan jo tuolloisen verotustietolain 18 §:n perusteella oli mahdollista ilmoittaa 
rahanpesun selvittelykeskukselle sellaiset rahanpesuasiat, jotka sinne oli esitutkintalain 2 
§:n mukaan syytäkin ilmoittaa. Kyseeseen tulivat tapahtumat, joissa oli syytä epäillä rikok-
sen tapahtuneen ja joista voi seurata yli 6 kuukautta vankeutta. Hän viittasi esitutkintalain 
perusteluihin, joissa todettiin, ettei varmuutta taikka suurta todennäköisyyttäkään epäilyn 
tueksi vaadita. Tervo katsoi, että ilmoituskynnys oli todella alhainen ja että ero rahanpe-
sulaissa mainittuun ”epäilyttävään liiketoimeen” oli lähinnä teoreettinen. Hän epäili, että 
mikäli verohallinnon virkamiehille asetettaisiin esitetty ilmoitusvelvollisuus, siitä aiheutuisi 
verohallinnolle merkittävä koulutuspaine ja -toiminto, joka tuottaisi muille viranomaisille, 
lähinnä poliisille, lisätyötä, joka vaarantaisi tutkintaa. Lopuksi Tervo piti tärkeänä, että en-
nen mahdollisia lainsäädäntömuutoksia tehtäisiin lisäselvityksiä siitä, mitä ilmoitusoikeus 
tai -velvollisuus verottajan toiminnan kannalta käytännössä merkitsisi. 
Valitsevaa tilannetta ei työryhmän käsityksen mukaan voitu pitää tyydyttävänä. Rahasuori-
tuksia ja liiketoimia virkatoimissaan jatkuvasti käsittelevät viranomaiset, kuten vero-, tulli- 
ja ulosottoviranomaiset, olivat keskeisessä asemassa rahanpesun torjunnan tehokkuuden 
kannalta. Näillä viranomaisilla oli myös jo tehtäviensä luonteen vuoksi vähintään yhtä hy-
vät edellytykset kuin yksityissektorin toimijoilla liiketoimien epäilyttävyyden arviointiin. 
Eri viranomaisilla olleen ilmoittamisoikeuden kattavuus oli tulkinnanvarainen, eikä se kat-
tanut esimerkiksi terrorismin rahoitukseen mahdollisesti liittyviä liiketoimia. Ilmoitusoi-
keuden muuttamisella ilmoitusvelvollisuudeksi mahdolliset rahanpesutilanteet voitaisiin 
helpommin mieltää eri viranomaisten tehtäväkenttään kuuluvaksi ja ottaa huomioon mm. 
henkilöstön koulutuksessa. Se mahdollistaisi myös rahanpesun selvittelykeskuksen toimen-
piteet epäilyttävien liiketoimien keskeyttämiseksi. 
Erityisesti verohallinnon ilmoitusvelvollisuuden merkitystä korosti se, että mahdollinen 
epäilyttävään liiketoimeen liittyvä omaisuus ja varat ”laillistuisivat” sen jälkeen, kun omai-
suutta oli verotettu. Tämä tarkoitti esimerkiksi sitä, että Suomen ulkopuolelta erilaisin ta-
voin yhtiöihin sijoitetut tai lainan muotoon puetut rikollisesta toiminnasta peräisin olevat 
varat oli mahdollista saada ”pestyä” verotuksen kautta eli varojen laiton alkuperä hävisi ja 
rikoshyöty siirtyisi hallinnollisen toimenpiteen kautta laillisen talouden piiriin. 
Työryhmä katsoi, että eräillä viranomaisilla tulisi olla samat velvollisuudet kuin tietyillä 
yksityisilläkin toimijoilla ilmoittaa toiminnassaan havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoi-
mista. Velvollisuus voitaisiin säätää koskemaan ainakin törkeimpien tapausten osalta vero-
viranomaisia ja tullia. Jatkossa tulisi vielä selvittää, miten mahdollinen ilmoitusvelvollisuus 
vaikuttaisi verohallinnon perustehtäviin, työmääriin ja vastuisiin. Lisäksi tulisi selvittää, 
pitääkö edellä mainittu ilmoitusvelvollisuus laajentaa koskemaan myös muita viranomaisia. 

                                                 
102 Rahoitustarkastus ja vakuutusvalvontavirasto yhdistyivät 1.1.2009 yhdeksi virastoksi, Finanssivalvonnaksi 
(Fiva). 
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Edellä mainituilla viranomaisilla tulisi olla velvollisuus tai oikeus ilmoittaa myös epäillyis-
tä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönneistä. Erityisesti verohallinto olisi käytännössä kes-
keinen viranomainen, joka voisi havaita näitä laiminlyöntejä yksityisiin toimijoihin kohdis-
tuvien tarkastusten yhteydessä. 

Viranomaisten väliseen riskianalyysiin tarvittavan tiedonvaihdon tehostaminen 

Työryhmän mukaan ei ollut mahdollisuuksia viranomaisten laaja-alaiseen riskianalyysitoi-
mintaan rikosten ehkäisemiseksi ja paljastamiseksi, meneillään oleviin rikostapahtumiin 
puuttumiseksi ja rikoksen kautta saadun hyödyn palauttamiseksi. Sisäasianministeriön in-
formaatiotyöryhmän mukaan viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa ei ollut ongelmia 
silloin, kun poliisi tarvitsi tietoja yksittäisen tiedossa olevan rikoksen selvittämiseksi tai 
ennalta ehkäisemiseksi. Sen sijaan rikosten ennalta ehkäisyä tukeva analyysitoiminta edel-
lytti viranomaisten välisessä tiedonkulussa suurienkin tietomassojen luovuttamista, jota 
lainsäädäntö ei mahdollistanut. Tuolloin valmisteilla olleessa sisäisen turvallisuuden ohjel-
massa oli yhtenä keskeisenä vaikuttavuustavoitteena se, että piiloon jäävästä talousrikolli-
suudesta saataisiin viranomaisten tietoon entistä suurempi osa. Talousrikollisuus oli tyypil-
listä piilorikollisuutta, jonka paljastaminen ja ennalta torjuminen ei ollut mahdollista vain 
yhden viranomaisen tiedoilla.103 
Ongelmana ei ollut pelkästään riskianalyysiin tarvittavien massatietojen vaihtomahdolli-
suuden puuttuminen, vaan ylipäätään se, mitä tietoja kukin viranomainen voi tarkoitussi-
donnaisuusperiaatteen puitteissa kerätä ja ylläpitää omissa tietovarastoissaan. Esitutkintavi-
ranomaisilla ei tulkinnan mukaan ollut oikeutta kerätä hallinnollista, esimerkiksi yritysten 
taloudellista toimintaa kuvaavaa tietoa, omiin tietojärjestelmiinsä eikä verohallinnolla ollut 
puolestaan mahdollisuutta kerätä tietoa talousrikoksista tai talousrikollisista. Tämä merkitsi 
käytännössä sitä, ettei millään viranomaisella ollut oikeutta pitää hallussaan talousrikolli-
suuden kokonaiskuvaan, riskianalyysiin ja ennalta ehkäisemiseen tarvittavaa tietoa eikä 
näin ollen myöskään oikeutta luovuttaa sellaisen muodostamiseen tarvittavaa massatietoa 
toiselle viranomaiselle. Talousrikostorjuntaan osallistuvien vero-, poliisi-, syyttäjä-, ulosot-
to- ja tulliviranomaisten tehtävät eivät tällä alueella olleet erisuuntaisia, lähinnä kysymys 
oli siitä, että ne toimivat prosessin eri vaiheissa. Yhteiskunnan tulisi käyttää hyväkseen sitä 
voimavaraa, joka näiden viranomaisten tehokkaammalla yhteistyöllä oli saatavissa. Talous-
rikollisuuden alueella kysymys tietosuojasta ei myöskään koskettaisi yksilön suojaa samalla 
tavoin kuin joillakin muilla rikollisuuden alueilla. Käsiteltävät ja säilytettävät tiedot koski-
vat nimenomaan yritystoimintaan liittyvää taloudellista toimintaa ja siihen liittyviä väärin-
käytöksiä. Tällaisen tiedon pitäisi olla selkeästi paremmin eri viranomaisten käytettävissä 
kuin puhtaammin yksilöön liittyvien tietojen. Kunkin viranomaisten toimintaa ja tietojen 
edelleen luovuttamista sitoisivat näiden viranomaisten omat salassapitosäännökset. 
Työryhmä piti ongelmallisena sitä, ettei harmaan talouden seurantaa, riskianalyysiä ja tor-
juntaa koskevien kehittämisehdotusten tekemistä ollut kokonaisvaltaisesti ja vakiintuneesti 
vastuutettu millekään viranomaiselle. Työryhmä katsoi, että saadut kokemukset viranomai-
syhteistyön kehittämisprojektin harjoittamasta poikkihallinnollisesta riskianalyysiin keskit-
tyvästä työskentelystä olivat myönteisiä ja että toiminnan jatkamisen varmistamiseksi tulisi 
käynnistää kokonaisarviointi, jossa olisi selvitettävä myös lainsäädännön tasolla kyseisen 
toiminnan edellyttämän tietojensaanti-, käsittely- ja luovutusoikeudet. Eri viranomaisten 

                                                 
103 Rikollisuus on jaettavissa viranomaisten tietoon tulleeseen ilmirikollisuuteen ja piilorikollisuuteen. Ilmiri-
kollisuudestakin vain pieni osa päätyy korkeimpaan oikeuteen, joten esimerkiksi oikeustutkimukset, joissa 
keskitytään korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiin, näyttää vain jäävuorenhuipun kulloinkin tutkittavasta 
rikostyypistä. 
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hallussa olevien tietojen vaihtaminen konekielisessä muodossa mahdollistaisi työryhmän 
käsityksen mukaan talousrikosten paljastamisen ja ennalta ehkäisemisen nykyistä tehok-
kaammin. Ratkaisut tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen viranomaisyhteistyön kehittämispro-
jektin määräajan päättymistä vuoden 2005 lopussa. 

6.8 Ensimmäinen sisäisen turvallisuuden ohjelma 

Pääministeri Anneli Jäätteenmäen (17.4.2003–24.6.2003) hallituksen ohjelman mukaan 
talousrikosten ja harmaan talouden estämiseksi ja rikoshyödyn takaisin perimisen tehosta-
miseksi kehitetään lainsäädäntöä sekä viranomaisten yhteistoimintaa. Kansalaisten turvalli-
suuden lisäämiseksi sekä erityisesti huumausaine-, väkivalta- ja uusintarikollisuuden vä-
hentämiseksi laaditaan kattava, sektorirajat ylittävä sisäistä turvallisuutta käsittelevä ohjel-
ma. Nämä kohdat siirtyivät sellaisenaan pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen 
(24.6.2003–19.4.2007) ohjelmaan. 
Sisäasiainministeriö asetti 2.10.2003 hankkeen laatimaan sisäisen turvallisuuden ohjelman. 
Sisäasianministeri Kari Rajamäen aloitteesta ohjelmaan kytkettiin mukaan myös talousri-
kollisuus. Sisäisen työryhmän johtoryhmän puheenjohtajana toimi sisäasiainministeri Kari 
Rajamäki ja ohjausryhmän puheenjohtajana kansliapäällikkö Ritva Viljanen (SM). Työ-
ryhmä asetti seitsemän alatyöryhmää, joista kullekin oli nimetty oma tarkastelusektori. Si-
säisen turvallisuuden ohjelman toinen alatyöryhmä tarkasteli väkivaltarikollisuutta, huu-
mausainerikollisuutta sekä talousrikollisuutta. Ohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston yleis-
istunnossa 23.9.2004.104 

6.8.1 Lainsäädäntötyöryhmän ehdotuksista annetut lausunnot 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman toisen alatyöryhmän ja lainsäädäntötyöryhmän kokoon-
pano oli osittain sama, joten toimenpide-ehdotuksetkin olivat pitkälti samanlaisia. Talousri-
kostorjunnan johtoryhmä käsitteli 14.9.2004 pidetyssä kokouksessaan sisäisen turvallisuu-
den ohjelman talousrikollisuutta koskevaan liiteasiakirjaan sisältyneet, toisen alatyöryhmän 
ehdotusten perusteella laaditut suositukset. Johtoryhmässä käydyn keskustelun perusteella 
liiteasiakirjaan täsmennettiin kirjaukset siitä, kuinka sisäasiainministeriö ehdottaa edettävän 
suositusten täytäntöönpanon osalta. Tietojenvaihtoa koskevien suositusten osalta sisäasi-
anministeriö suositteli seuraavia etenemistapoja. 
Liiketoimintakiellon valvontavelvollisuuden laajentaminen koskemaan poliisin lisäksi myös 
muita viranomaisia: Oikeusministeriö käynnistäisi liiketoimintakieltolain muutostyön 
30.6.2005 mennessä. Valmistelun aikana selvitettäisiin, tulisiko valvontavelvollisuus ulot-
taa koskemaan myös muita viranomaisia kuin verohallintoa, tulli- ja ulosottoviranomaisia 
sekä patentti- ja rekisteriviranomaisia. 
Rahanpesuun liittyvän ilmoitusvelvollisuuden ulottaminen viranomaisiin: Valtiovarainmi-
nisteriö selvittäisi 30.4.2005 mennessä, miten ehdotettu lainsäädäntömuutos vaikuttaisi ve-
rohallinnon perustehtäviin, työmääriin ja vastuisiin. Selvityksen valmistumisen jälkeen si-
säasiainministeriö käynnistäisi rahanpesulain muutostyön, jotta rahanpesuun liittyvä ilmoi-
tusvelvollisuus tai -oikeus olisi ulotettavissa myös viranomaisiin. 
Viranomaisten väliseen riskianalyysiin tarvittavan tiedonvaihdon tehostaminen: Sisäasi-
ainministeriö ja valtiovarainministeriö selvittäisivät, miten lainsäädäntöä olisi muutettava 
talousrikostorjuntaan ja talousrikosanalyysiin liittyvän viranomaisten välisen tiedonvaihdon 

                                                 
104 Sisäasiainministeriön julkaisuja 44/2004. 
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edistämiseksi. Oikeusministeriötä konsultoitaisiin tarvittavassa laajuudessa. Lisäksi valtio-
varainministeriön tulisi yhdessä muiden ministeriöiden kanssa selvittää tietojen hallinnan ja 
Virke-projektin kaltaisen toiminnon jatkokehittäminen tulevaisuudessa. Selvitykset tulisi 
saada valmiiksi 30.4.2005 mennessä. 
Sisäasiainministeriö esitteli liiteasiakirjan suositukset 15.9.2004 pidetyssä hallituksen ilta-
koulussa ja lähetti ne 17.9.2004 neljälle keskeiselle ministeriölle lausuntoa varten. 
Oikeusministeriö ilmoitti, ettei sillä ollut huomauttamista työryhmän suositusten toimeen-
panemisesta. Myöskään työministeriöllä ei ollut tietojenvaihtoa koskeviin ehdotuksiin 
huomauttamista. Kauppa- ja teollisuusministeriön lausuntoon liitetyssä Patentti- ja rekiste-
rihallituksen (PRH) lausunnossa pidettiin tärkeänä liiketoimintakiellon tehokasta valvontaa. 
PRH:n näkemyksen mukaan liiketoimintakieltojen rekisteröinti kaupparekisteriin kuitenkin 
toimi jo tuolloin. Oikeusrekisterikeskuksen ja kaupparekisterin tiedoissa ei suoritetussa 
vertailussa ollut yhtään poikkeamaa eli kaikki liiketoimintakiellot oli merkitty myös kaup-
parekisteriin. 
Valtiovarainministeriön mukaan sillä ei ole huomauttamista rahanpesuun liittyvän ilmoit-
tamisvelvollisuuden ulottamisesta myös viranomaisiin. Rahoitustarkastuksella oli jo voi-
massa olleen lain mukaan velvollisuus tehdä ilmoitus tehtäviensä suorittamisen yhteydessä 
havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista. Suomen Pankilla ei tällaista velvollisuutta ol-
lut, mutta pankki oli itse esittänyt velvollisuuden säätämistä. Viranomaisten väliseen riski-
analyysiin tarvittavan tiedonvaihdon tehostamiseen liittyvä selvitystyö kuului luontevasti 
VIRKE:n tehtäväalueeseen. Aikataulusta sovittiin tarkemmin VIRKE:n vuoden 2005 toi-
minnan suunnittelun yhteydessä. 

6.8.2 Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan sisältyvät viranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa koskevat ehdotukset 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman toinen alatyöryhmä tarkasteli väkivaltarikollisuutta, huu-
mausainerikollisuutta sekä talousrikollisuutta. Sen keskeiset talousrikostorjunnan ja lain-
säädännön kehittämiseen liittyvät viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevat ehdotukset 
kirjattiin sisäisen turvallisuuden ohjelmaan seuraavasti: 

Viranomaisyhteistyön ja siihen liittyvää viranomaisten väliseen riskianalyysiin tarvittavaa 
tiedonvaihtoa tehostetaan. 

Sisäasiainministeriö asetti 30.8.2002 työryhmän pohtimaan viranomaisten välisen 
tiedonkulun esteitä. Työryhmä sai työnsä päätökseen 30.9.2003. Työryhmän johto-
päätös oli, ettei viranomaisten välisessä tiedonvaihdossa yksittäistapauksissa ole 
merkittäviä lainsäädännöllisiä esteitä. Silloinen lainsäädäntö kuitenkin rajoitti vi-
ranomaisten yhteisen riskianalyysin tekemistä, erityisesti poliisi- ja veroviranomais-
ten välillä. Tutkimusten mukaan talousrikollisuus oli suurimmalta osin piilorikolli-
suutta, jonka paljastaminen ja ennalta torjuminen ei ollut mahdollista vain yhden vi-
ranomaisen tiedoilla. Vastuutahot: sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, valtiova-
rainministeriö. 

Viranomaisille asetetaan velvollisuus ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun tor-
jumiseksi. 

Rahanpesulaki oli tuolloin uudistuksen kohteena. Yksityisten tahojen ilmoitusvel-
vollisuus epäilyttävistä liiketoimista oli suhteellisen kattava. Ilmoitusvelvollisuus 
epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle oli säädettävä myös vi-
ranomaisille, joilla oli hyvät mahdollisuudet havaita epäilyttäviä liiketoimia laajojen 
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toimivaltuuksiensa avulla. Vastuutahot: valtiovarainministeriö, laajasti poikkihal-
linnollinen. 

Liiketoimintakiellon valvontaa tulee harkita laajennettavaksi koskemaan myös muita viran-
omaisia kuin poliisia heidän oman toimintansa yhteydessä. 

Laki liiketoimintakiellon määräämiseksi oli ollut voimassa silloisessa muodossaan 
vuodesta 1999.105 Liiketoimintakiellon valvonnasta oli kuitenkin muodostumassa 
ongelma liiketoimintakieltoon määrättyjen lukumäärän kasvaessa jatkuvasti ja val-
vontaan osoitettujen resurssien pysyessä ennallaan. Vastuutahot: oikeusministeriö, 
sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö. 

6.9 Työsuojelun valvontalaista säädettiin 

Eduskunnalle 8.9.2005 annetussa hallituksen esityksessä HE 94/2005 vp ehdotettiin säädet-
täväksi laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta eli työsuoje-
lun valvontalaki (44/2006). Laissa säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoes-
sa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista sekä työnantajan ja työntekijöiden väli-
sestä työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla. Lain tarkoituksena on varmistaa työsuoje-
lua koskevien säännösten noudattaminen sekä parantaa työympäristöä ja työolosuhteita 
työsuojelun viranomaisvalvonnan sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnan avul-
la.106 Laki (44/2006) tuli voimaan 1. helmikuuta 2006. 
Työsuojelun valvontalain 49 §:ssä säädetään ilmoituksesta muille viranomaisille, mutta 
säännös ei ole kuitenkaan relevantti harmaan talouden torjunnan kannalta.107 Lain 50 §:ssä 
säädetään rikosasian ilmoittamisesta poliisille esitutkintaa varten. Tältä osin keskeisessä 
asemassa ovat RL 47 luvussa mainitut rikokset. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden 
torjunnan kannalta puolestaan merkittävin näistä säännöksistä on kiskonnantapaista työsyr-
jintää koskeva säännös (3 a §), joka kuuluu seuraavasti: 

Jos työsyrjinnässä asetetaan työnhakija tai työntekijä huomattavan epäedulliseen 
asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ah-
dinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämät-
tömyyttä, tekijä on, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, 
tuomittava kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi. 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että rikosasian ilmoittaminen esitutkintaa varten po-
liisille ei koske RL 47 luvun 6 a §:ssä tarkoitettua luvattoman ulkomaisen työvoiman käyt-
töä. Ulkomaalaisen työntekoon liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta ja työsuojeluviranomai-
sen kuulemisesta säädetään erikseen.108 Ulkomaalaislain (301/2004) 86.2 §:ssä säädetään-
kin muun ohella, että jos työsuojeluviranomaisella on todennäköisiä perusteita epäillä ri-

                                                 
105 Alun perin liiketoimintakieltolaki tuli voimaan 1. tammikuuta 1986. 
106 Työsuojelun valvontalain 1 §. Lainkohta on edelleen voimassa alkuperäisessä muodossaan.  
107 Yllä mainittu ilmenee hyvin lainkohdan sanamuodosta, jonka mukaan työsuojeluviranomaisen on, saatu-
aan tietoonsa epäkohdan tai puutteellisuuden tuotteessa, jonka turvallisuutta koskevien säännösten noudatta-
misen valvonta kuuluu muulle viranomaiselle, ilmoitettava asiasta kyseiselle valvontaviranomaiselle. Tällaisia 
muita viranomaisia voivat olla esimerkiksi ympäristönsuojeluviranomaiset, HE 94/2005 vp. 
108 Työsuojelun valvontalain 50.3 §, joka on edelleen alkuperäisessä muodossaan.  
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koslain (39/1889) 47 luvun 6 a §:ssä säädetyn luvattoman ulkomaisen työvoiman käytön, 
työsuojeluviranomaisen on ilmoitettava asiasta poliisille.109 
Kokonaisuutena ottaen voi sanoa, että työsuojelun valvontalaki ei ollut maata mullistava 
uudistus harmaan talouden torjunnassa. Merkitystä sillä toki oli, mutta vain marginaalisesti. 
Myöskään alkuperäistä hallituksen esitystä koskevassa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan 
mietinnössä TyVM 7/2005 vp ei puututtu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjun-
taan, vaan puhuttiin yleisesti pyrkimyksestä työolojen parantamiseen ja työntekijöiden en-
tistä parempaan suojelemiseen työstä aiheutuvilta fyysisiltä ja psyykkisiltä kuormitusteki-
jöiltä. 

6.10 Neljäs talousrikostorjuntaohjelma 2006: Valtioneuvoston 
periaatepäätös talousrikollisuuden ja harmaan talouden 
vähentämiseksi 9.2.2006 

6.10.1 Ohjelman valmistelu 

Vuoden 2004 joulukuussa solmitun tulopoliittisen sopimuksen työelämän kehittämistä kos-
kevaan liitteeseen110 sisältyi tilaajan vastuuta koskevan selvityksen käynnistämisen lisäksi 
joukko keskusjärjestöjen esityksiä valtiovallalle harmaan talouden torjumiseksi. Viran-
omaisyhteistyön osalta osapuolet esittivät, että harmaan talouden ja talousrikollisuuden 
torjuntaan liittyvää jo käynnistynyttä vero- ja muiden viranomaisten yhteistyötä tehoste-
taan. Työmarkkinajärjestöt esittivät lisäksi valtiovallalle, että sisäministeriön työryhmissä 
valmistelluista ehdotuksista talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi tehdään 
kolmikantainen jatkoselvitys keskusjärjestöjen ja asianomaisten ministeriöiden kesken. 
Neljännen talousrikostorjuntaohjelman valmistelu alkoi vuoden 2005 keväällä. Talousrikos-
torjunnan johtoryhmä oli 24.11.2004 pitämässään kokouksessa pyytänyt Markku Hirvosen 
ja Matti Rinteen valmistelemaan alustavaa hahmotelmaa neljännestä talousrikostorjuntaoh-
jelmasta johtoryhmän seuraavaa kokousta varten. Sisäasiainministeriön asettama talousri-
kostorjunnan johtoryhmä päätti 27.1.2005 pitämässään kokouksessa käynnistää neljännen 
talousrikostorjuntaohjelman valmistelun. Valmistelutyöryhmän puheenjohtajaksi asetettiin 
projektipäällikkö Markku Hirvonen viranomaisyhteistyön kehittämisprojektista. 
Tietojenvaihtosäännösten osalta jokseenkin selkeästi neljänteen ohjelmaan mukaan otetta-
via olivat: 

• kolmannesta talousrikostorjuntaohjelmasta toteuttamatta jäänyt viranomaisten tietojen-
vaihto- ja tietojensaantioikeuksien laajentaminen tukihakemuksiin kohdistuvien väärin-
käytösten torjumiseksi 

• SM:n lainsäädäntötyöryhmän ja sisäisen turvallisuuden ohjelman esitykset liiketoimin-
takiellon valvonnan laajentamiseksi sekä rahanpesuepäilyihin liittyvien epäilyttävien lii-
ketoimien ilmoittamisvelvollisuuden ulottaminen eräisiin viranomaisiin ja viranomaisten 
väliseen riskianalyysiin tarvittavan tiedonvaihdon tehostaminen 

• tulopoliittisen kokonaisratkaisun yhteydessä valtiovallalle tehdyt esitykset: 

• työvoimatoimiston oikeus saada verohallinnon tietoja siitä, onko oleskelulu-
vassa tarkoitettu työnantaja hoitanut veroihin ja maksuihin liittyvät velvoit-

                                                 
109 Vastaava ilmoitusvelvollisuus on silloin, jos kysymys on ulkomaalaislain 185 §:n 1 momentissa säädetystä 
ulkomaalaisrikkomuksesta tai lain 186 §:ssä säädetystä työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta. 
110 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2005–2007 16.12.2004 http://netti.sak.fi/sak/pdf/tupo0507.pdf. 

http://netti.sak.fi/sak/pdf/tupo0507.pdf
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teensa ja pitävätkö esimerkiksi aikaisemmin maksettuja palkkoja koskevat 
tiedot paikkaansa 

• työvoima- ja veroviranomaisten tietojenvaihto ulkomaalaisten työntekijöi-
den oleskelulupien myöntämiseen liittyvässä päätöksenteossa 

• verohallinnon oikeus saada käyttöönsä ulkomaalaisrekisterin tietoja ulko-
maalaisen Suomessa oleskelusta, työnantajista ja työsuhteesta 

Vuoden 2005 toukokuussa ehdotukset neljänteen talousrikostorjuntaohjelmaan otettavista 
viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevista ja jo vuoden 2006 tulostavoitesopimuksis-
sa toteutettavista hankkeista olivat muotoutuneet seuraaviksi: 

Taulukko 1: Ehdotukset neljänteen talousrikostorjuntaohjelmaan otettavista viranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa koskevista, vuoden 2006 tulostavoitesopimuksissa toteutettavista 
hankkeista 

Hanke  Vastuuministeriö 

Selvitetään elinkeinotoimintaa valvovien vi-
ranomaisten oikeus saada verotustietoja 

Toteutetaan vuoden 2006 aikana; VM 

Selvitetään yritystukia maksavien oikeus saa-
da verotustietoja 

Toteutetaan vuoden 2006 aikana; VM 

Toteutetaan verohallinnon oikeus saada käyt-
töönsä ulkomaalaisrekisterin tietoja 

Toteutetaan vuoden 2006 aikana; SM 
(mahd. yhteistyö TM:n Ulteva 2-työryhmän 
kanssa) 

Toteutetaan työlupia myöntävien viranomais-
ten oikeus saada verotustietoja 

Toteutetaan vuoden 2006 aikana; VM 
(mahd. yhteistyö TM:n Ulteva 2-työryhmän 
kanssa) 

Selvitetään mahdollisuudet rahanpesua varten 
annettujen tietojen nykyistä laajempaan käyt-
töön rikostorjunnassa 

Selvitys tehdään vuoden 2006 aikana; SM 

Toteutetaan rajavartiolaitoksen oikeus saada 
verotustietoja 

Toteutetaan vuoden 2006 aikana; SM 

Toteutetaan viranomaisten mahdollisuus ny-
kyistä laajempaan tietojen käsittelyyn talous-
rikosanalyysissa 

SM asettaa työryhmän, joka laatii ehdotuk-
sen vuoden 2006 aikana 

Laajennetaan liiketoimintakiellon valvonta-
velvollisuus koskemaan poliisin lisäksi myös 
muita viranomaisia 

Toteutetaan vuoden 2006 aikana; OM 

Laajennetaan epäilyttävien liiketoimien ilmoi-
tusvelvollisuus koskemaan eräitä viranomaisia 

Toteutetaan vuoden 2006 aikana; SM 

Laki viranomaisyhteistyöstä talousrikostor-
junnassa 

SM asettaa työryhmän, joka laatii ehdotuk-
sen vuoden a006 aikana 

Tarvittavien säännösmuutosten valmistelemi-
nen Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin 

Toteutetaan vuoden 2006 aikana; VM + SM 
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toiminnan vakinaistamiseksi 

 
Luonnoksessa elinkeinotukia maksavien ja elinkeinotoimintaa valvovien viranomaisten 
tietojensaantioikeutta koskevien säännösten valmisteluvastuu oli esitetty valtiovarainminis-
teriölle. Verohallituksen verotarkastusyksikön tietojenvaihtoasioista vastaava apulaisjohtaja 
Olli Tervo oli tästä vahvasti eri mieltä. Hänen mukaansa säännökset kuuluivat sektorilain-
säädäntöön eikä verotustietolakiin ja siten sektoriministeriöiden eikä valtiovarainministeri-
ön valmisteltaviksi seuraavista syistä:111 
1. Ei ole ollenkaan varmaa, että verotustietojen luovutussäännös olisi riittävä, vaan asian-

omaisessa sektorilaissa on oltava myös selkeä säännös siitä, että veroasioiden hoitami-
nen on luvan tai tuen edellytyksenä. Esimerkiksi kiinteistönvälityslaista112 tällainen 
puuttuu, vaikka laki oli tuolloin uusi. Jos halutaan järjestelmä, jossa muun ohella luvan-
varaisten elinkeinojen valvonnassa käytetään verotustietoja, pitäisi asianomainen lain-
säädäntö käydä läpi ja säätää sinne tarvittavat säännökset. Myös rekisteröintisäännökset 
saattavat olla tarpeellisia (vrt. tuotevalvontakeskus.) Verotustietojen saantisäännöksessä 
pitäisi sitten selkeästi määritellä, mikä on tietojen henkilöllinen ulottuvuus ja laajuus. 
Jos säännöksessä olisi pelkästään määre ”tarvittavat verotustiedot”, on pyytäjän asia pe-
rustella, mitä tietoja prosessissa tarvitaan ja miksi. Menettely, jossa luovuttaja ratkaisee 
tämän ja tyhjentää automaattisesti koko ”pajatson” kaikkine mahdollisine tietoineen, on 
selkeästi laiton. 

2. Verotustietolain 20 §:ssä on tuki- ja avustusviranomaisia koskeva tietojenluovutussään-
nös, jolla ilmeisesti ei ollut (tuolloin) enää mitään merkitystä, koska voimassa olleessa 
tuki- ja avustuslainsäädännössä tietojensaanti oli säädetty kattavammin (verotietolaissa 
verovelkatiedot). Kun pyrkimyksenä oli poistaa kahdenkertaiset säännökset, oli mah-
dollista, että kyseinen pykäläkin tarkemman selvityksen jälkeen kumottaisiin. 

3. Verotustietolain uudistustyön lähtöideologiana oli peilikuvasäännösten poistamisen 
lisäksi se, ettei siinä säädettäisi sektorilainsäädäntöön kuuluvista asioista, vaikka niiden 
voisi katsoa välillisesti edistävän verovalvontaa. Jos tämä otettaisiin kriteeriksi, joudut-
taisiin verotustietolakiin sisällyttämään lähes koko erityislainsäädäntö. Muutenkin ylei-
sesti tunnustettuna lähtökohtana pitäisi olla se, että tietojen tarvitsija säätää asian omissa 
pykälissään. 

Tervon lausunnon johdosta talousrikostorjunnan johtoryhmässä 23.5.2005 esitellyssä han-
keluettelossa elinkeinotukia maksavien ja elinkeinotoimintaa valvovien viranomaisten ve-
rotustietojen saantioikeutta koskevat hankkeet oli kirjattu asianomaisten ministeriöiden eikä 
valtiovarainministeriön vastuulle. 
Valmistelun kuluessa syntyi myös ajatus siitä, että pitäisi säätää erikseen laki viranomai-
syhteistyöstä talousrikostorjunnassa. Tähän olisi voitu sisällyttää myös tietojenvaihtoa ja 
viranomaisten yhteistä analyysitoimintaa koskevia säännöksiä. 

6.10.2 Lausunnot neljänteen talousrikostorjuntaohjelmaan 2006–2009 

Sisäasiainministeriön poliisiosasto lähetti 27.5.2005 ohjelmaluonnoksen hankeluetteloineen 
lausunnolle keskeisille ministeriöille ja viranomaisille sekä kolmelle elinkeinoelämää ja 

                                                 
111 Apulaisjohtaja Olli Tervon sähköposti Markku Hirvoselle 18.5.2005. 
112 Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000). 
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työmarkkinoita edustavalle järjestölle. Lausunnon antajia oli kaikkiaan 16. Suuri osa lau-
sunnoista keskittyi kommentoimaan muita kuin viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon 
liittyviä hankkeita. Lausuntoja, joissa tietojenvaihtoasioita ei käsitelty, tuli seuraavilta ta-
hoilta: Elinkeinoelämän Keskusliitto, oikeusministeriö, Rahoitustarkastus, sosiaali- ja ter-
veysministeriö, SAK, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja valtiovarainministeriön eri osastot. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö tarkasteli lausunnossaan erityisesti elinkeinotoimintaa val-
vovien viranomaisten ja yritystukien maksajien oikeutta saada verotustietoja. Ohjelmaluon-
noksen perustelujen mukaan luvanvaraisten elinkeinojen harjoittaminen edellyttäisi yrityk-
seltä yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämistä. Valvovien viranomaisten mahdollisuus 
tarkistaa yritysten verojäämätietoja lupaharkinnan yhteydessä olisi tehostanut verojen pe-
rintää. KTM totesi, että elinkeinolainsäädännön uudistamisen tavoitteena oli ollut luvanva-
raisuuden vähentäminen. Lausunnon antamisajankohtana ministeriön hallinnonalalla lu-
vanvaraisia elinkeinoja olivat valmismatkaliiketoiminta, saatavien perintätoiminta ja kiin-
teistövälitystoiminta. Perintätoimintaa harjoittamaan aikovalta oli lupaviranomaisen edelly-
tettävä todistusta siitä, ettei hakijalla ollut maksamatta erääntyneitä veroja. Kahden muun 
mainitun toimialan osalta ei ollut vastaavaa säännöstä. Edellä sanottuun viitaten KTM kat-
soi, että perintätoimen osalta verojäämätietojen hankinta oli jo tuolloin olennainen osa lu-
pamenettelyä. Valmismatkaliiketoiminnan ja kiinteistönvälityksen osalta ministeriöllä oli 
tarkoitus yhdessä asianomaisen lupaviranomaisen kanssa selvittää tarvetta parantaa toimin-
taa valvovien viranomaisten mahdollisuuksia tarkistaa yritysten verojäämätietoja lupahar-
kinnan yhteydessä. Ohjelmaluonnoksen perustelujen mukaan yritystukien maksajien silloi-
set oikeudet saada verotustietoja eivät antaneet riittäviä mahdollisuuksia tuensaajien käyt-
tämien alihankkijoiden toiminnan ja luotettavuuden tarkistamiseen. KTM katsoi, että yri-
tystukia hakevien yritysten mahdollisten alihankkijoiden toiminnan ja luotettavuuden tar-
kistaminen ei käytännössä sillä tarkkuudella ja yksityiskohtaisuudella, mitä niiden toimin-
nan luotettavuuden tarkistaminen olisi edellyttänyt, ollut käytännössä mahdollista TE-
keskusten käytettävissä olevien jo nykyisin äärimmilleen viritettyjen voimavarojen painees-
sa. TE-keskusten tukihakemusten käsittelyssä voitiin kuitenkin käytettävissä olevien tieto-
jen puitteissa ottaa huomioon alihankkijoiden jo tiedossa olevat puutteet niiden luotetta-
vuudessa. 
Keskusrikospoliisin mukaan tietojen vaihdon kehittäminen rikostorjunnan tarpeisiin oli 
välttämätöntä ja tarpeellista. Samalla kuitenkin, kun säännöksiä viranomaisten välisessä 
tietojenvaihdossa kehitettäisiin, olisi tärkeää huomioida, että tietoja tulisi saada analysoida 
laajasti kaikessa rikostutkinnassa eikä vain talousrikoksissa. 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos katsoi talousrikosanalyysirekisteriin viitaten, ettei ta-
lousrikollisuutta tulisi arvioida muusta rikollisuudesta irrallisena ilmiönä. Analyysijärjes-
telmiä kehitettäessä tulisikin huolehtia siitä, että järjestelmät olisivat yhteensopivia PTR-
viranomaisten yhteistyössä tehdyn kehityksen kanssa. 
Sosiaali- ja terveysministeriön tuotevalvontakeskus kannatti ehdotusta laiksi viranomaisyh-
teistyöstä talousrikostorjunnassa, jossa mm. säänneltäisiin valvontatietojen käsittely.113 
Suomen Yrittäjät (SY) piti tiedonvaihdon edistämistä viranomaisten kesken tärkeänä talous-
rikollisuuden ja harmaan talouden selvittämisen tehostamisessa. Hankkeet eri viranomais-
ten mahdollisuuksista saada joustavasti tietoja erilaisista viranomaisrekistereistä (kuten 
verotustiedot) olivat kannatettavia. Vuoden 2006 tulostavoitesopimuksiin liittyvät esitykset 
laajentaa viranomaisten yhteistoimintaa ja poistaa tiedonvaihdon esteitä tarjosivat nimen-
omaan vaihtoehtoja saada lisätietoja, joita hyväksi käyttäen esimerkiksi veron kiertämisen 

                                                 
113 Nyttemmin Sosiaali- ja terveysministeriön tuotevalvontakeskus on yhdistetty Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskukseen. Nämä muodostavat yhdessä Valviran. 
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mahdollisuuksia voitaisiin vähentää ja liiketoimintakiellon valvontaa tehostaa. SY suhtautui 
myönteisesti toimenpidesuositukseen, jonka mukaan ilmoitusvelvollisuus epäilyttävistä 
liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle kohdistettaisiin yksityisen sektorin ilmoitus-
velvollisuuden ohella myös viranomaisille. Viranomaisilla oli yleisellä tasolla katsottuna 
ainakin rahoitusalan ulkopuolella toimivia ilmoitusvelvollisia yrityksiä (esimerkiksi tilin-
tarkastajat ja kirjanpitäjät) paremmat mahdollisuudet laajempien toimivaltuuksien nojalla 
havaita epäilyttäviä liiketoimia ja ilmoittaa niistä eteenpäin. Tämän ilmoitusvelvollisten 
joukon laajentaminen yrityksistä julkisen sektorin toimijoihin olisi omiaan tehostamaan 
torjuntaohjelmaa. 
Tullihallitus katsoi laajan tietojenkäsittelyn olevan edellytys tehokkaalle talousrikostorjun-
nalle. Viranomaisten mahdollisuuksia aikaisempaa laajempaan tietojenkäsittelyyn talousri-
kosanalyysissa olisikin edistettävä. Tullihallitus oli osallistunut jo käynnissä olleeseen sel-
vitykseen, jossa oli tarkasteltu liiketoimintakiellon valvonnan tehostamista. Se oli suhtautu-
nut pidättyvästi siihen, että tullilaitoksessa työskenteleville virkamiehille asetettaisiin vel-
vollisuus liiketoimintakiellon valvomiseen tai velvollisuus ilmoittaa epäilyttävistä liiketoi-
mintakiellon rikkomisista. Sinänsä liiketoimintakiellon valvonnan tehostaminen oli hyväk-
syttävä ja tarpeellinen hanke. Tullihallitus kuitenkin katsoi, että lähtökohtaisesti tullin vir-
kamiehille annettu oikeus ilmoittaa epäillyistä liiketoimintakiellon rikkomisista olisi riittävä 
laajennus nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna. Hankeluettelossa oli mainittu epäilyttävien 
liiketoimien ilmoittamisvelvollisuuden laajentaminen koskemaan eräitä viranomaisia. Tul-
lihallitus katsoi, että tullille mahdollisesti luotavaa ilmoitusvelvollisuutta epäillyistä rahan-
pesutapauksista tulisi valmistella huolellisesti. Ongelmat olivat ilmoitusvelvollisuuden osal-
ta samankaltaisia kuin mitä verohallinto oli omaa velvollisuuttaan koskien esittänyt. Tulli-
hallitus katsoi, että tullille säädettävä nimenomainen oikeus tehdä rahanpesua koskeva il-
moitus oli kannatettava ajatus asianmukaisen juridisen toimivallan varmistamiseksi. 
Työministeriön mukaan työlupia myöntävien viranomaisten oikeutta saada verotustietoja 
koskevan hankkeen toteuttamisvastuussa ei voi olla työministeriö vaan valtiovarainministe-
riö. Asia ei näet kuulu työministeriön toimivaltaan. Tosin työ voitaisiin tehdä yhteistyössä 
työministeriön Ulteva 2 -työryhmän kanssa. Asiasta oli maininta myös tulopoliittisessa so-
pimuksessa. Työministeriö piti tärkeänä, että se olisi edustettuna sisäasiainministeriön aset-
tamassa lakia viranomaisyhteistyöstä talousrikostorjunnassa valmistelevassa työryhmässä. 
Valtiovarainministeriö katsoi, ettei vastuu lainsäädäntöhankkeiden valmistelusta voi kuulua 
talousrikostorjunnan johtoryhmälle. Johtoryhmän olisi toimittava työryhmän tavoin valmis-
teluelimenä, joka voi tehdä ehdotuksia eri ministeriöille niiden toimialaan kuuluvista ky-
symyksistä. Myöskään hankeluetteloa ei tulisi ottaa periaatepäätöksen liitteeksi, jotta ei 
synny väärää mielikuvaa siitä, että valtioneuvosto olisi sitoutunut liitteessä mainittujen 
hankkeiden toteutukseen ja aikatauluihin. 
Verohallitus kannatti tarpeettomien esteiden poistamista viranomaisten välisessä tietojen-
vaihdossa. Hankeluettelossa esitettiin selvitettäväksi elinkeinotoimintaa valvovien sekä 
yritystukia maksavien viranomaisten oikeutta verotustietojen saantiin. Verohallitus totesi, 
että yritystukia maksavilla viranomaisilla sekä joillakin elinkeinotoimintaa valvovilla vi-
ranomaisilla oli jo tuolloin oikeus saada käyttöönsä verotustietoja. Jos näitä oikeuksia ha-
luttiin laajentaa, säännökset olisi tullut sisällyttää asianomaista viranomaista koskevaan 
erityislainsäädäntöön. Liiketoimintakiellon valvonnan tehostamista ja epäilyttävien liike-
toimien ilmoitusvelvollisuuden laajentamista koskevien hankkeiden osalta verohallitus viit-
tasi sisäasiainministeriön lainsäädäntötyöryhmän raportista antamaansa lausuntoon. 
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6.10.3 Neljännen talousrikostorjuntaohjelman käynnistäminen ja siihen 
sisältyvät tietojenvaihtohankkeet 

Talousrikostorjuntaohjelman luonnos esiteltiin hallituksen iltakoulussa 21.11.2005. Talous-
rikostorjuntaan liittyvissä asioissa erittäin aktiivinen sisäministeri Kari Rajamäki esitteli 
keskeisille ministerikollegoilleen ohjelmaa ja asianomaiselta ministeriöltä edellytettyjä 
toimenpiteitä ennen iltakoulua.114 Myös iltakoulussa ohjelmaluonnosta esitelleelle polii-
siylijohtaja Markku Salmiselle laadittiin taustamuistio, jossa kiinnitettiin huomiota mahdol-
lisesti ongelmia tai kysymyksiä aiheuttaviin ohjelmaluonnoksen kohtiin. Muistion mukaan 
yksittäisissä tietojensaantikohdissa ei pitänyt olla suurempia erimielisyyksiä, osa niistä oli 
ollut esillä jo sisäasiainministeriön ulkomaalaisvalvontatyöryhmän ehdotuksissa. Ongelma-
na oli lähinnä säännösten valmisteluvastuu. Verohallituksen mielestä valmistelu olisi kuu-
lunut aina tietoja saavalle osapuolelle eikä niitä antavalle taholle. 
Muistion mukaan isompi asia oli laajempi eri viranomaisten tietojen yhteiskäyttö talousri-
kosanalyysissa. Tähän liittyen oli tarkoitus, että heti valtioneuvoston periaatepäätöksen jäl-
keen tehdään Virken toiminnasta jatkopäätös kolmeksi vuodeksi ja asetetaan sisäasiainmi-
nisteriön työryhmä selvittämään Virken vakinaistamista, tietojen yhteiskäyttöä ja puitelakia 
viranomaisten yhteistyöstä talousrikostorjunnassa. Esitykset muille viranomaisille asetetta-
vista ilmoitusvelvollisuuksista mahdollisista liiketoimintakiellon rikkomuksista ja epäillyis-
tä rahanpesutapauksista olivat aiheuttaneet vastustusta erityisesti verohallinnossa. Molem-
missa oli selvitystyö käynnissä.115 
Valtioneuvosto teki helmikuussa 2006 periaatepäätöksen hallituksen toimintaohjelmaksi 
talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 2006–2009. Päätös oli 
jatkoa kolmelle aikaisemmalle valtioneuvoston periaatepäätökselle ja sillä toteutettiin halli-
tusohjelmassa, valtioneuvoston syyskuussa 2004 vahvistamassa sisäisen turvallisuuden 
ohjelmassa sekä tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2005–2007 edellytettyjä toimenpi-
teitä talousrikosten ja harmaan talouden torjumiseksi. Valtioneuvoston periaatepäätöksen 
keskeisiin teemoihin kuuluivat viranomaisten yhteistoiminnan kehittäminen ja tiedonvaih-
don esteiden poistaminen, talousrikoksiin liittyvien viranomaisten toimintaedellytysten ja 
seuraamusjärjestelmien kehittäminen, harmaan talouden ja talousrikollisuuden toiminta-
edellytysten heikentäminen, rajat ylittävän talousrikollisuuden ja harmaan talouden torju-
minen sekä harmaata taloutta ja talousrikollisuutta koskevan tietoisuuden lisääminen. 
Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaohjelman 29-kohtainen luettelo sisälsi 
lainsäädännöllisiä ja muita toimenpiteitä, joilla talousrikosten ja harmaan talouden yhteis-
kunnalle aiheuttamia suoranaisia tappioita ja muita haittavaikutuksia oli tarkoitus merkittä-
västi vähentää. Perustelujen mukaan ohjelman avulla voitiin järkiperäistää yhteiskunnan 
voimavarojen käyttöä jatkamalla jo aikaisemmissa ohjelmissa käynnistettyä viranomaisyh-
teistyön kehittämistä. Ohjelma mahdollisti myös talousrikosten ennalta estämiseen ja pal-
jastamiseen tähtäävän viranomaisten yhteisen analyysitoiminnan kehittämisen. Talousrikos-
torjuntaohjelman avulla oli tarkoitus vaikeuttaa rikoksentekomahdollisuuksia, lisätä rikok-
siin syyllistyneiden kiinnijäämisriskiä sekä vähentää rikosten aiheuttamia vahinkoja ja pa-
lauttaa takaisin rikoksen kautta saatua hyötyä. Lisäksi sen avulla oli pyrkimys lyhentää ta-
lousrikosten kokonaistutkinta-aikoja ja siten edistää asianosaisten oikeusturvaa. Ohjelman 
avulla systematisoitiin talousrikosten ja harmaan talouden torjuntaa kytkemällä torjuntaa 

                                                 
114 Sisäasiainministeriön poliisiosastolla ministerille laaditut taustamuistiot kauppa- ja teollisuusministeriä ja 
työministeriä varten 3.11.2005 ja oikeusministeriä varten 8.11.2005. 
115 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti 19.11.2005/Markku Hirvonen: Eväitä neljättä talousrikostorjun-
taohjelmaa koskevaan valtioneuvoston periaatepäätökseen. 
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tehostavan lainsäädännön valmistelu ja torjuntaan osallistuvien viranomaisten toimien 
koordinointi valtionhallinnon tulosohjaukseen. 
Seuraavaan on koostettu neljännestä harmaan talouden torjuntaohjelmasta viranomaistieto-
jenvaihtoa koskevat toimenpide-esitykset: 
Ensinnäkin elinkeinotoimintaa valvovien viranomaisten oikeus saada verotustietoja nostet-
tiin keskeiseen asemaan. Tätä perusteltiin sillä, että valvovien viranomaisten mahdollisuus 
tarkistaa yritysten verotus- ja verojäämätietoja lupaharkinnan yhteydessä tehostaisi verojen 
perintää. 
Toiseksi nostettiin esille yritystukia maksavien viranomaisten oikeus saada verotustietoja. 
Tätä perusteltiin sillä, että kansallisten yritystukien maksajien tuolloin voimassa olleet oi-
keudet saada verotustietoja eivät antaneet riittäviä mahdollisuuksia tuensaajien käyttämien 
alihankkijoiden toiminnan ja luotettavuuden tarkistamiseen. 
Kolmantena esityksenä oli verohallinnon oikeus saada käyttöönsä ulkomaalaisrekisterin 
tietoja. Tämän perusteluna oli, että ulkomailta Suomeen tulevaan työvoimaan ja näiden 
työnantajiin kohdistuva verovalvonta edellyttäisi sitä, että verohallinto voisi saada käyt-
töönsä ulkomaalaisrekisteriin merkityt tiedot.  
Neljäntenä esityksenä oli työntekijän oleskelulupia myöntävien viranomaisten oikeus saada 
verotustietoja. Tätä perusteltiin sillä, että työluvan myöntämisen yhteydessä tulisi voida 
tarkistaa se, miten työnantaja oli täyttänyt aikaisemmat työnantajavelvoitteensa. Tuolloin 
voimassa olleet verotustietojen julkisuutta ja salassapitoa koskevat säännökset eivät anta-
neet tähän mahdollisuuksia. 
Viidenneksi korostettiin viranomaisten mahdollisuutta laajempaan tietojenkäsittelyyn ta-
lousrikosanalyysissa. Perustelujen mukaan voimassa ollut lainsäädäntö rajoitti viranomais-
ten yhteisen riskianalyysin tekemistä, erityisesti poliisi- ja veroviranomaisten välillä. Ta-
lousrikollisuus on suurimmalta osin piilorikollisuutta, jonka paljastaminen ja ennalta torju-
minen ei ole mahdollista vain yhden viranomaisen tiedoilla. Sittemmin Harmaan talouden 
selvitysyksikön laatimat velvoitteidenhoitoselvitykset ovat palvelleet tätä päämäärää. 
Kuudenneksi mainittiin epäilyttävien liiketoimien ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen 
koskemaan eräitä viranomaisia. Yksityisten tahojen ilmoitusvelvollisuus epäilyttävistä lii-
ketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle oli suhteellisen kattava, mutta ilmoitusvelvolli-
suus oli säädettävä myös viranomaisille, joilla oli hyvät mahdollisuudet havaita epäilyttäviä 
liiketoimia laajojen toimivaltuuksiensa avulla. Eräillä viranomaisilla tulisi olla samat vel-
vollisuudet kuin tietyillä yksityisilläkin toimijoilla ilmoittaa toiminnassaan havaitsemistaan 
epäilyttävistä liiketoimista. 
Seitsemänneksi nostettiin esille laki viranomaisyhteistyöstä talousrikostorjunnassa. Lain-
säädännöllä tulisi varmistaa talousrikostorjuntaan osallistuvien viranomaisten yleinen yh-
teistyövelvoite, määritellä pysyvät yhteistyöinstituutiot ja säännellä talousrikosten ennalta 
ehkäisemiseen ja paljastamiseen tarvittavasta tietojen käsittelystä.  
Kahdeksantena esityksenä oli tarvittavien säännösmuutosesitysten valmisteleminen Viran-
omaisyhteistyön kehittämisprojektin toiminnan vakinaistamiseksi. Viranomaisyhteistyön 
kehittämisprojektin jatkovaihtoehtoja selvittänyt työryhmä oli esittänyt kolme vaihtoehtois-
ta ratkaisumallia projektin harjoittaman toiminnan jatkamiseksi sen määräajan päättymisen 
jälkeen. Talousrikostorjunnan johtoryhmä oli esittänyt projektille kolmen vuoden jatkoai-
kaa, jonka kuluessa valmisteltaisiin säännökset projektin toiminnan vakinaistamiseksi. 
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Vuoden 2011 alussa siirryttiin sanoista tekoihin, kun Harmaan talouden selvitysyksikkö 
aloitti toimintansa.116 

Yhdeksäntenä esityksenä oli rekisterimerkintärikoksen törkeän tekomuodon säätäminen. 
Talousrikosten torjunnassa oli merkittäväksi ongelmaksi muodostunut helppous, jolla rikos-
ten tekijät voivat saada käyttöönsä osakeyhtiöitä, ilmoittaa niitä koskevia vääriä tietoja 
kaupparekisteriin ja päästä yhtiöistä eroon ilman henkilökohtaista vastuuta. Mikäli tehoste-
tulla viranomaistoiminnalla ei saataisi riittävää vaikuttavuutta aikaan, tulisi harkita kvalifi-
oidun tekomuodon säätämistä rekisterimerkintärikoksiin. 
Kymmenenneksi esitettiin rahanpesun valvontaa varten annettujen tietojen aikaisempaa 
laajempi käyttö rikostorjunnassa. Esimerkiksi EU:n komissio esitti arvonlisäveron väärin-
käytöksiä koskevassa raportissaan rahanpesun valvontaa varten annettujen tietojen hyväk-
sikäyttöä karusellikauppojen ja muiden EU:n varoihin kohdistuvien väärinkäytösten torjun-
nassa. 

6.11 Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutettiin 

Hallituksen esityksessä HE 17/2006 vp ehdotettiin työttömyysetuuksien rahoituksesta an-
nettua lakia (555/1998) eli rahoituslakia muutettavaksi. Esityksen mukaan lakisääteisen 
työttömyysvakuutusmaksun perinnän tehokas toimeenpano ja valvonta edellyttävät, että 
sitä hoitavilla tahoilla on oikeus saada mahdollisimman nopeasti ja joustavasti kaikki ne 
tiedot, jotka toimeenpanossa ja valvonnassa on otettava huomioon. Toimeenpanon yhtey-
dessä tarvitaan vakuutusmaksuvelvollisia koskevia tietoja. Vakuutusmaksuvelvollisia kos-
kevia yksilöintitietoja ja muita tietoja tarvitaan myös perinnän valvonnassa. Nämä tiedot 
liittyvät osin työnantajan taloudelliseen asemaan. Tässä yhteydessä ehdotettiin, että rahoi-
tuslakiin lisättäisiin säännökset asiakirjojen, tietojen ja toiminnan julkisuudesta sekä oikeu-
desta saada ja luovuttaa tietoja. Lain muutos (363/2006) tuli voimaan 1.6.2006. 
Sosiaali- ja terveysministeriölle ja Vakuutusvalvontavirastolle säädettiin oikeus saada tieto-
ja työttömyysvakuutusrahastolta. Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja Vakuutusvalvontavi-
rastolla on lain 22 a §:n mukaan oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä saada maksutta työttömyysvakuutusrahastolta tiedot, jotka oli-
vat tarpeen valvontaa varten. Ministeriöllä ja Vakuutusvalvontavirastolla oli oikeus lisäksi 
muullakin tavoin tarkastaa rahaston toimintaa. Työttömyysvakuutusrahastolla oli lisäksi 
velvollisuus toimittaa vuosittain määräajassa sosiaali- ja terveysministeriölle kertomus toi-
minnastaan ja tilastaan sekä selvitys valvontatoimistaan. Vakuutusvalvontavirastolle rahas-
ton oli toimitettava määräajassa tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.117 
Rahoituslaissa säädettiin työttömyysvakuutusrahaston oikeudesta tietojen saamiseen. Työt-
tömyysvakuutusrahastolla on lain 22 b §:n mukaan oikeus saada maksutta vakuutuslaitok-
selta, Valtiokonttorilta ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta työttömyysvakuutusmaksujen 
perintämenettelyn toimeenpanon ohjaamista, kehittämistä ja valvontaa varten välttämättö-
mät tiedot. Tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluvat tiedot todettiin erikseen laissa. Kaikkien 
välttämättömien tietojen kuvaaminen ei ollut kuitenkaan mahdollista. Tämän johdosta kat-
sottiin tarpeelliseksi, että työttömyysvakuutusrahastolla oli oikeus pyynnöstä saada erikseen 
mainittujen tietojen lisäksi vakuutuslaitokselta, Valtiokonttorilta ja Tapaturmavakuutuslai-

                                                 
116 Ks. laajemmin HE 163/2010 vp. 
117 HE 17/2006 vp. 
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tosten liitolta muitakin perintämenettelyn toimeenpanon ohjaamista, kehittämistä ja valvon-
taa varten välttämättömistä seikoista.118 
Palkkasummatiedot perustuivat työnantajilta saatuihin ja vakuutuslaitoksilta kerättyihin 
tietoihin, joten oli tärkeää, että työttömyysvakuutusrahaston oli mahdollista saada tietoja 
myös perintämenettelyn ulkopuolisilta tahoilta, kuten verottajalta. Työttömyysvakuutus-
maksun perinnän toimeenpanon perusvalvonnan oleellinen osa olikin vakuutuslaitoksilta 
saatujen tietojen vertaaminen muilta sosiaalivakuutuksen toimijoilta ja verottajalta saatuihin 
valvonnan kannalta tarpeellisiin tietoihin, kuten palkkasummatietoihin. Näiden tietojen 
perusteella voitiin suorittaa sekä vakuutuslaitosten välisiä että koko järjestelmää koskevia 
valvontaan liittyviä vertailuja. Vertailu antoi valvonnan kannalta tarpeellista tietoa koko 
työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyn toimeenpanosta ja sen toimivuudesta. Tie-
tojensaantioikeudella voitiin varmistaa valvottavilta saatujen tietojen oikeellisuus. Perus-
valvonnan tuottamien vertailutietojen perusteella voitiin asettaa perintämenettelyn toimeen-
panon valvonnan tarkkailutavoitteita. Työttömyysvakuutusrahastolle myönnettiin tehtä-
viensä toimeenpanoa varten oikeus saada tietoja myös eläkelaitokselta ja Eläketurvakes-
kukselta, veroviranomaisilta sekä viranomaiselta ja muulta taholta, johon julkisuuslakia 
sovellettiin.119 
Veroviranomaisilta työttömyysvakuutusrahastolla oli oikeus saada mainittua tarkoitusta 
varten joukkotietoina palkkaa tai muuta vastiketta työntekijöille maksaneiden työnantajien 
nimet, yritys- ja yhteisötunnukset tai henkilötunnukset, yhteystiedot, vuosi-ilmoitukset tai 
vuosi-ilmoituksia vastaavat tiedot, toimialat sekä tiedot näiden työnantajien työstä maksa-
mista vastikkeista ja niihin liittyvistä työnantajasuorituksista. Työttömyysvakuutusrahastol-
la oli oikeus saada edellä tarkoitetut tiedot, vaikka se ei olisi joukkotietopyynnössään yksi-
löinyt valvottavia työnantajia tai vaikka valvonta ei olisi vielä vireillä. Työttömyysvakuu-
tusrahastolla on oikeus yhdistää ja käsitellä erikseen säädettyjä henkilötietoja lain 10 §:n 1 
momentissa ja 8 a luvussa säädettyjä tehtäviään varten. Yhdistettyjä tietoja voitiin säilyttää 
siihen asti, kunnes työttömyysvakuutusrahaston edellä mainitut tehtävät oli suoritettu. 
Yllä mainitun ohella Vakuutuslaitos, Valtiokonttori, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja 
rahoituslain mukainen muutoksenhakuelin tarvitsevat työttömyysvakuutusmaksujen mää-
räämiseksi ja käsiteltävinä olevien asioiden ratkaisemista varten tarpeelliset tiedot. Työnan-
tajan tiedonantovelvollisuutensa nojalla antamien tietojen tarpeellista tarkistamista ja täy-
dentämistä varten niillä oli oltava mahdollisuus saada kyseisiä tietoja muilta viranomaisilta. 
Rahoituslakiin otettiin tätä vastaava säännös. 
Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla, Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla ja tämän lain 
mukaisella muutoksenhakuelimellä on 22 c §:n mukaan oikeus salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada lakisääteistä vakuutusta toi-
meenpanevalta eläkelaitokselta, Eläketurvakeskukselta, veroviranomaisilta sekä viranomai-
selta ja muulta taholta, johon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sovelle-
taan, työnantajakohtaisesti tiedot maksetuista palkoista sekä muista seikoista, jotka ovat 
välttämättömiä työttömyysvakuutusmaksua koskevan asian käsittelemiseksi sekä työttö-
myysvakuutusmaksun määräämiseksi ja perimiseksi. 

                                                 
118 HE 17/2006 vp. 
119 HE 17/2006 vp. 
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6.12 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä korvasi lain 
luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 

Hallituksen esityksessä HE 24/2006 vp ehdotettiin säädettäviksi lait kaupallisista tavaran-
kuljetuksista tiellä ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta. Aiempi laki luvanva-
raisesta tavaraliikenteestä tiellä kumottaisiin. 
Vuoden 2006 syyskuun alussa voimaan tulleen kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä an-
netun lain (693/2006) 33 §:n mukaan lupaviranomaisella oli oikeus saada tietoja rikosrekis-
teristä, sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä ja ulosottorekisteristä sekä verohal-
linnolta verovelkatiedot yhteisöluvan, kotimaan liikenteen luvan ja liikennetraktoriluvan 
myöntämistä, uusimista ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten. Pykälä vasta-
si pääosin voimassa olleen tavaraliikennelain 16 §:ää, mutta luetteloon lisättiin tietojen-
saantioikeus verohallinnon verovelkatiedoista. Tämä helpottaisi lupaviranomaisen lupaha-
kemusten käsittelyä. Tarkoituksena olisi, että lupaviranomainen saisi koneellisen käyttöyh-
teyden avulla ajantasaisen yhteyden kaikkiin mainittuihin rekistereihin.120 

6.13 Työeläkelainsäädäntöä muutettiin 

Työeläkelainsäädäntöä uudistettiin vuoden 2007 alussa, mukaan lukien tietojenvaihtosään-
nökset.121 Uutuutena oli säännös, jonka mukaan eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella 
oli oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä 
antaa toisille eläkelaitoksille ja Eläketurvakeskukselle tietoja työnantajan maksuhäiriöistä. 
Tässä tähdennettiin sitä, että voidakseen hoitaa työeläkelain mukaisen vakuuttamisen val-
vonnan tehokkaasti eläkelaitokset ja Eläketurvakeskus tarvitsivat tietoja työnantajan mah-
dollisista aikaisemmista maksuhäiriöistä. Toisena muutoksena, kylläkin luonteeltaan laki-
teknisenä, mainittakoon se, että säännöstä eläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen ja muutok-
senhakuelimen oikeudesta saada tietoja asian ratkaisemiseksi ja lakisääteisten tehtävien 
toimeenpanemiseksi täsmennettiin. Yksityisten alojen eläkelaitokset ja Eläketurvakeskus 
saivat tietoja muun muassa Valtiokonttorilta, Kuntien eläkevakuutukselta ja Kansaneläke-
laitokselta sekä lakisääteistä tapaturma- ja liikennevakuutusta toimeenpanevalta vakuutus-
yhtiöltä. Vain kielellisesti tarkistettiin myös säännöstä, jossa oli kysymys tietojen antami-
sesta rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi.122 Lakiesityksen mukaan Verohallinnolle 
voitaisiin edelleen antaa sellaiset tiedot, jotka olisivat välttämättömiä ennakkoperintälaissa 
säädettyyn tehtävään liittyvän valvontavelvollisuuden täyttämiseksi. 
Uutena säännöksenä lain 199 §:ssä säädettiin Eläketurvakeskuksen oikeudesta saada tietoja 
valvontaa varten. Lain muutosta säädettäessä oli tulkinnanvaraista, voitiinko veroviran-
omaisilta saada joukkotietoja tuolloin voimassa olleen työeläkelain perusteella. Sen vuoksi 

                                                 
120 HE 24/2006 vp. 
121 HE 45/2005 vp. Vuoden 2007 alussa tulivat voimaan työntekijän eläkelaki (395/2006), työntekijän eläke-
lain voimaanpanolaki (396/2006), laki Eläketurvakeskuksesta (397/2006) ja laki rikoslain 29 luvun muuttami-
sesta (398/2006). 
122 Eläkelaitokset ja Eläketurvakeskus voisivat antaa näin tietoja poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle, ministeri-
ölle, verohallinnolle ja lakisääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle laitokselle tai yhteisölle sosiaalitur-
vaan kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi suoritettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja 
muuta kertaluonteista valvontatointa varten. Tällä tavoin mahdollistettaisiin salassa pidettävien tietojen yhdis-
tämisen muiden sosiaaliturvajärjestelmien etuudensaajia koskeviin rekisteritietoihin rikosten ja väärinkäytös-
ten selvittämiseksi. Lisäksi esimerkiksi henkilötietojen yhdistämisen perusteella ilmi tulleet väärinkäytös- ja 
rikosepäilytilanteet henkilötietoineen voitaisiin tarvittaessa antaa poliisille rikostutkintaa ja syyttäjäviranomai-
selle syytteen nostamista varten. 
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säännöksessä selvennettiin Eläketurvakeskuksen tietojensaantioikeutta. Eläketurvakeskuk-
sella oli oikeus saada tiedot joukkotietona tilanteessa, jossa valvontakäsittely ei ollut vielä 
vireilläkään. Joukkotiedoilla tarkoitettiin ryhmää työnantajia, joita ei ollut yksilöity yritys- 
tai yhteisötunnuksella tai muulla yksilöintitavalla. Tällainen tietojensaantioikeus oli välttä-
mätön tehokkaan valvonnan aikaansaamiseksi, koska millään muulla tavoin ei ollut saata-
vissa tietoa niistä työnantajista, jotka olivat maksaneet palkkoja, mutta laiminlyöneet järjes-
tää työntekijöilleen työeläketurvan. Yksittäisiä työnantajia koskevia valvontakäsittelyjä voi 
tulla vireille vasta, kun oli verrattu kulloinkin valvonnan kohteeksi valittavan työnantaja-
joukon veroviranomaisille ilmoittamia palkanmaksu- ja työnantajasuoritustietoja eläkelai-
toksille ilmoitettuihin tietoihin. Hajautetussa yksityisessä työeläkejärjestelmässä valvonta 
edellytti tällaisia keskitettyjä vertailuseulontoja etenkin harmaan talouden torjunnassa. Niil-
lä saatiin lisäksi tehokkaalla ja kustannuksia säästävällä tavalla selville vakuutusten laimin-
lyönnit varsinaista valvontakäsittelyä varten, millä pyrittiin varmistamaan, että työntekijät 
saivat heille lain mukaan kuuluvan työeläketurvan. Eläketurvakeskus pyrki mahdollisim-
man reaaliaikaiseen valvontaan etenkin niillä aloilla, joilla esiintyi paljon lyhyen elinkaaren 
yrityksiä. Tämän vuoksi Eläketurvakeskuksella oli oikeus saada tietoja yksilöintitietojen 
lisäksi työnantajien työstä maksamista vastikkeista ja niihin liittyvistä työnantajasuorituk-
sista, toimialoista ja vuosi-ilmoituksista, vaikka verotusta ei ollut vielä vahvistettu. Reaali-
aikainen valvonta edellytti verottajan palkka- ja työnantajasuoritustietojen vertailua työelä-
kejärjestelmän tietoihin useaan kertaan kalenterivuoden aikana.123 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta täsmensi edellä mainittua lakiesitystä eduskuntakäsittelyssä 
perustuslakivaliokunnan viitoittamalla tavalla.124 Ensinnäkin Eläketurvakeskuksen tietojen-
saantioikeuden osalta edellytettiin, että se kohdistuisi tarpeellisten tietojen sijasta välttämät-
tömiin tietoihin. Toiseksi kiinnitettiin huomiota siihen, että Eläketurvakeskuksella olisi oi-
keus saada työnantajien ja eläkelaitosten valvontaa varten erinäisiä tietoja veroviranomaisil-
ta joukkotietoina. Lakiesityksen perusteluista ilmeni, että saatuja tietoja oli tarkoitus käyttää 
muun ohella vertailuseulontojen tekemiseen. Perustuslakivaliokunta totesi, että vertailu-
seulonta merkitsi käytännössä veroviranomaisilta saatujen joukkotietojen yhdistämistä Elä-
keturvakeskuksen käytettävissä oleviin muihin rekistereihin. Perustuslakivaliokunnan mu-
kaan pelkkä perustelumaininta ei riittänyt rekisteritietojen yhdistelyperusteeksi, vaan tästä 
tuli säätää laissa. Lakiehdotusta oli näin ollen tarpeen täydentää säännöksillä, joiden perus-
teella rekisteritietojen yhdistäminen oli laissa mainittavien hyväksyttävien tarkoitusten saa-
vuttamiseksi mahdollista. Lisäksi lakiin oli perustuslakivaliokunnan mukaan aiheellista 
ottaa säännökset yhdistettyjen tietojen säilytysajasta sekä kiellosta luovuttaa yhdistettyjä 
henkilötietoja edelleen. 

6.14 Työvoimavaltaisten alojen harmaan talouden torjuntaa 
tehostettiin 

Työministeriön johdolla toimineessa Ulteva 2 -työryhmässä valmisteltiin joukko harmaan 
talouden torjuntaa tehostamaan tarkoitettuja lakeja. Vuonna 2006 voimaan tulivat säännök-
set lähetettyjen työntekijöiden ulkomaisen työnantajan Suomessa olevasta edustajasta 
(1198/2005) ja rakennustyömailla pakollisesta henkilötunnisteesta (1199/2005). Laki tilaa-
jan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) 
eli tilaajavastuulaki tuli voimaan vuoden 2007 alussa. Vuoden 2007 alusta tulivat voimaan 
myös sisäasiainministeriön ulkomaalaisvalvontatyöryhmän vuonna 2003 esittämät, valtio-

                                                 
123 HE 45/2005 vp. Myös eläkelaitoksen oikeudesta saada tietoja valvontaa varten säädettiin erikseen. 
124 StVM 5/2006 vp ja PeVL 30/2005 vp. 



 

103   EDILEX Edita Publishing Oy 2018 

varainministeriössä valmistellut säännökset ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoite-
tusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verotuksesta (1224–1227/2006). 
Merkille pantavaa on, ettei esimerkiksi lakiin lähetettyjen työntekijöiden ulkomaisen työn-
antajan Suomessa olevasta edustajasta eikä tilaajavastuulakiin sisältynyt selkeitä määräyk-
siä viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta. Esimerkiksi tilaajavastuulain kohdalla sään-
nökset painottuivat tilaajan selvitysvelvollisuuden rajaamiseen.125 Sitä vastoin verotusme-
nettelylakiin lisättiin lainkohta (VML 17.9 §), jonka mukaan eläkelaitoksen on toimitettava 
verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot rajoitetusti verovelvollisen eläketuloa 
saavan henkilön asuinvaltiosta ja kansalaisuudesta. Kansaneläkelaitoksen on lisäksi toimi-
tettava verohallinnolle tieto siitä, onko henkilö vakuutettu Suomessa ja vastaako Suomi 
henkilön sairaanhoitokustannuksista.126 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta korosti hallituksen esityksestä HE 158/2006 vp antamas-
saan lausunnossa TyVL 20/2006 vp, että jotta lakimuutokset auttaisivat harmaan talouden 
ja työvoiman väärinkäytön valvontatyötä, tulisi työsuojeluviranomaisten saada tehokkaasti 
tietoja verohallinnon rekistereistä. Tämä olisi välttämätöntä, jotta työsuojeluviranomaiset 
pystyvät käytännössä valvomaan, että vuokratun työntekijän palkat on maksettu asianmu-
kaisesti. Valiokunta piti tärkeänä, että lainsäädäntöön tehdään tarvittavat muutokset niin, 
että työsuojeluviranomaiset pääsisivät selaamaan verohallinnon rekisteritietoja. Verohallin-
non rekisteritiedot antavat uusia mahdollisuuksia myös ulkomaisen työvoiman liikkumisen 
tilastointiin ja seurantaan Suomessa. 

6.15 Liiketoimintakieltolain tietojenvaihtosäännöstöä kehitettiin 

Liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) eli liiketoimintakieltolain mukaan liike-
toimintakiellon valvonta kuului alun perin poliisille. Sisäasiainministeriön asettama talous-
rikostutkinnan nykytilaa ja lainsäädännöllisiä kehittämistoimenpiteitä selvittänyt työryhmä 
esitti kesäkuussa 2004 valmistuneessa loppuraportissaan 36/2004 ”Talousrikostorjuntaan 
vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen”, että liiketoimintakiellon valvontavelvollisuus 
ulotettaisiin poliisin lisäksi myös muihin viranomaisiin. Ensi sijassa työryhmä ehdotti val-
vonnan laajentamista verohallinnolle, tulli- ja ulosottoviranomaisille sekä patentti- ja rekis-
teriviranomaiselle. Muina mahdollisina viranomaisina tuotiin esiin konkurssiasiamies sekä 
yritystukia myöntävät ja maksavat viranomaiset. Ehdotusta perusteltiin liiketoimintakiel-
toon määrättyjen henkilöiden lukumäärän kasvulla ja sillä, että valvontaan osoitetut resurs-
sit ovat pysyneet ennallaan. Valvonnan laajentamista edellä mainittuihin viranomaisiin pi-
dettiin perusteltuna, koska liiketoimintakieltojärjestelmän yhtenä tehtävänä olisi estää myös 
näiden viranomaisten toimialaan kohdistuvia väärinkäytöksiä. 
Hallituksen esityksessä HE 82/2006 vp liiketoimintakieltolakia ehdotettiin sittemmin muu-
tettavaksi niin, että poliisille kuuluvan liiketoimintakiellon valvonnan tehostamiseksi vero-, 
tulli-, ulosotto- ja palkkaturvaviranomaisen sekä muiden laissa määriteltyjen viranomaisten 
tehtävänä tulisi kiinnittää huomiota liiketoimintakiellon toteutumiseen. Tässä tarkoituksessa 
viranomaiset saisivat sähköisesti tietoja rekisteristä, johon liiketoimintakiellon määräämistä 
koskevat tiedot merkitään. Lakiin lisättäisiin myös säännökset liiketoimintakiellon merkit-
semisestä kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annettua lakia muutettaisiin niin, että verohallinnolla olisi vastaavanlainen oikeus 

                                                 
125 Ks. kuitenkin alkuperäisen tilaajavastuulain 8.2 §, jonka mukaan ”virkamiehen ja muun viranomaisessa 
toimivan vaitiolovelvollisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) ja muualla laissa säädetään.” 
126 Ks. myös HE 158/2006 vp. 
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kuin muilla edellä tarkoitetuilla viranomaisilla antaa tietoja poliisille liiketoimintakiellon 
valvontaa varten. Uudistusesitys toteutettiin näiltä osin esitetyssä muodossaan ja muutos127 
tuli voimaan vuoden 2007 alussa. 
Toisaalta on paikallaan huomauttaa, että poliisilla on laaja tietojensaantioikeus valvontaa 
varten. Poliisi saa poliisilain nojalla salassa pidettäviä tietoja valvottavan taloudellisesta 
asemasta viranomaisilta sekä luotto-, rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta. Tietojen saaminen ei 
edellytä näyttöä tai epäilystä siitä, että liiketoimintakieltoon määrätty olisi rikkonut kiellon. 
Poliisin suorittama valvonta voi siten perustua muun muassa eri rekistereiden tietoihin. Eri 
viranomaisia koskevassa lainsäädännössä on lisäksi säännöksiä, joiden nojalla viranomai-
nen voi antaa poliisille tietoja liiketoimintakiellon valvontaa varten. Säännösten sisältö 
vaihtelee jonkin verran muun muassa sen suhteen, millä edellytyksillä tietoja voidaan antaa 
oma-aloitteisesti ja missä tapauksissa vain poliisin pyynnöstä.128 
Lakivaliokunnan mietinnössä LaVM 14/2006 vp pidettiin perusteltuna, että valvonnan te-
hostamiseksi viranomaisten välistä tietojenvaihtoa parannettiin ja että laissa määritellyt 
viranomaiset velvoitettiin huolehtimaan liiketoimintakiellon noudattamisesta. Valiokunta 
kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että liiketoimintakiellon valvontaan myötävaikuttavien 
viranomaisten toimimisvelvollisuus oli laissa määritelty suhteellisen väljästi. Tämän vuoksi 
valtioneuvoston tulisi aktiivisesti huolehtia siitä, että näiden viranomaisten sisäisiä toimin-
tatapoja ja työmenetelmiä kehitettäisiin sekä henkilöstöä koulutettaisiin niin, että uudistuk-
sen tavoitteet toteutuvat käytännössä. 

6.16 Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi tuli 
voimaan vuonna 2007 

Lailla valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006) kumottiin laki yri-
tystoiminnan tukemisesta, joka oli annettu 15. joulukuuta (1068/2000). Vuoden 2007 alussa 
voimaan tullut laki oli säädetty määräaikaiseksi ja sen on sittemmin korvannut uusi saman-
niminen laki, kuten myöhemmin havaitsemme. Uudessa laissa säädettiin aikaisemmin voi-
massa olleen lain tavoin tiedonsaantioikeudesta siltä osin kuin kauppa- ja teollisuusministe-
riön oli tarpeen saada tietoja asianomaiselta työvoima- ja elinkeinokeskukselta liittyen mi-
nisteriölle kuuluvaan avustusjärjestelmän hallinnointiin. Muutoksena aikaisemmin voimas-
sa olleeseen lakiin oli kuitenkin velvollisuus antaa tiedot korvauksetta. Tämä sääntely siir-
tyi sittemmin nykyisin voimassa olevaan lainsäädäntöön.129 Kauppa- ja teollisuusministeri-
ölle sekä työvoima- ja elinkeinokeskukselle säädettiin toisaalta oikeus välttämättömien tie-
tojen saantiin muilta viranomaisilta. Muutoksena aikaisempaan lakiin oli se, että tietoja 
voitiin saada myös julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä ja henkilöltä. Laissa oli 
nimenomainen maininta siitä, että tiedot oli annettava korvauksetta. Tietoja oli mahdolli-
suus pyytää esimerkiksi veroviranomaiselta siitä, oliko yrityksellä avustusta haettaessa tai 
maksatusvaiheessa erääntyneitä veroja tai muita julkisia maksuja maksamatta. Lisäksi tieto-
ja voitiin pyytää esimerkiksi ulosotto-, tulli- ja poliisiviranomaiselta. Laissa oli erillinen 
pykälä tietojen luovuttamisesta.130 
Vaikka säännöksen sanamuoto oli pyydettävien tietojen sisällön osalta pysynyt samana 
(luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä koskeva, valvontavelvollisuuden hoitamiseksi tai 
                                                 
127 Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta (1107/2006) ja laki verotustietojen julkisuudesta ja 
salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (1108/2006). 
128 HE 82/2006 vp. 
129 Työ- ja elinkeinokeskuksen sijasta viranomaistahona on tosin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
130 HE 162/2006 vp annettiin eduskunnalle 26.9.2006. 
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tukihakemusten käsittelyä varten välttämätön tieto, joka muutoin olisi pidettävä salassa), 
hallituksen esityksen HE 162/2006 vp perusteluissa näkyy viranomaisten välien tietojen-
vaihdon kannalta mielenkiintoinen muutos aikaisemman lain perusteluihin – HE 150/1999 
vp – verrattuna. Aikaisemman lain 29 §:n perusteluissa korostettiin verojäämätietojen saan-
nin tärkeyttä: 

Erityisen tärkeää on tarvittaessa saada tietoja veroviranomaiselta siitä, onko tuen-
saajayrityksellä tuen maksatusvaiheessa erääntyneitä veroja tai muita julkisia mak-
suja maksamatta. Tällaisen tiedon saantiin verottajalta on nykyisin käytössä hake-
muslomakkeeseen sisältyvä tuen hakijalta pyydettävä nimenomainen suostumus. 
Sen johdosta, että sen käytännön soveltamisessa on esiintynyt jossain määrin on-
gelmia, on tarpeen säätää asiasta laissa (2 momentti). Koska kysymyksessä on tuen 
saajan tietosuojaan liittyvä merkityksellinen asia, on myös tarpeen säätää, että näitä 
tietoja koskeva pyyntö on yksilöitävä ja pyynnön käyttötarkoitus ilmoitettava. Tär-
keää on myös, että näin saatua tietoa ei käytetä muuhun tarkoitukseen. 

Vuoden 2006 lain saman sisältöisen 22 §:n perusteluissa näkökulma on jo paljon laajempi: 
Koska avustuksen hakemiseen ja käyttöön liittyy väärinkäytösten riski, avustusten 
myöntämisessä ja valvonnassa on tärkeää varmistua siitä, että saajana oleva yritys 
ja sen vastuuhenkilöt toimivat asianmukaisesti. Pykälän nojalla voitaisiin saada tie-
toja sekä avustuksen hakijasta ja saajasta että sen organisaation vastuuhenkilöistä ja 
heidän toiminnastaan. Tällaisia vastuuhenkilöitä olisivat esimerkiksi hakijayhtiön 
hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, vastuunalaiset ja äänettömät yhtiömiehet. Tieto-
ja voitaisiin saada myös näiden henkilöiden muusta yritystoiminnasta ja siihen an-
netuista avustuksista, veroveloista, palkkaturvaveloista yms. yritystoimintaan liitty-
vistä menettelyistä. Vastaavanlainen oikeus tietojen saamiseen olisi myös muista 
avustuksen hakijoista ja saajista, riippumatta näiden oikeudellisesta muodosta. Oi-
keus tietojen saamiseen olisi tarpeen, jotta ministeriö ja työvoima- ja elinkeinokes-
kukset voivat hoitaa valvontavelvollisuutensa asianmukaisesti. Laissa olisi myös 
nimenomainen maininta siitä, että tiedot olisi annettava korvauksetta. Tietoja pyy-
dettäisiin esimerkiksi veroviranomaiselta siitä, onko yrityksellä avustusta haettaessa 
tai maksatusvaiheessa erääntyneitä veroja tai muita julkisia maksuja maksamatta. 
Lisäksi tietoja voitaisiin pyytää esimerkiksi ulosotto-, tulli- ja poliisiviranomaiselta. 

6.17 Myös rakennerahastolaki tuli voimaan vuoden 2007 alussa 

Hallitus antoi eduskunnalle 7.11.2006 esityksen HE 242/2006 vp rakennerahastolaiksi, joka 
tuli voimaan 1.1.2007 (1401/2006). Tähän EU:n rakennerahastolaista maksettujen tukien 
hallinnointia ja valvontaa käsittelevään lakiin sisältyi tietojen saantia ja luovuttamista kos-
kevaa sääntelyä.131 
Tietojen saantia koskevan lain 54 §:n mukaan hallintoviranomaisella, todentamisviran-
omaisella ja tarkastusviranomaisella oli salassapitosäännösten estämättä oikeus saada vi-
ranomaisina toimivilta välittäviltä toimielimiltä tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot 
ja selvitykset rakennerahastovarojen käytöstä sekä ohjelman tai hankkeen toteutuksesta ja 
tarkastuksesta. Rakennerahasto-ohjelmia toteuttavilla ministeriöillä oli sama oikeus saada 
tietoja hallintoviranomaiselta, todentamisviranomaiselta ja oman hallinnonalansa välittävil-
tä toimielimiltä sekä sisäasiainministeriöllä lisäksi maakunnan liitoilta. Hallintoviranomai-
sella, todentamisviranomaisella, tarkastusviranomaisella ja rakennerahasto-ohjelmien to-
teuttamiseen osallistuvalla ministeriöllä oli salassapitosäännösten estämättä oikeus pyyn-
                                                 
131 Lailla alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) on kumottu paitsi 
alueiden kehittämisestä annettu laki (1651/2009) myös rakennerahastolaki (1401/2006). Ensin mainittu laki 
tuli voimaan 20.1.2014. 
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nöstä saada muulta kuin pykälän 1 momentissa tarkoitetulta viranomaiselta luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä koskevat tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömät tiedot raken-
nerahastovarojen käytöstä sekä hankkeen toteutuksesta ja tarkastuksesta. Pyynnössä oli 
yksilöitävä tarvittavat tiedot sekä niiden käyttötarkoitus. Näin saatuja tietoja ei saanut käyt-
tää muuhun tarkoitukseen kuin mihin niitä oli pyydetty. 
Rakennerahastolain 54 §:n perustelujen mukaan pykälän 2 momentti koskisi niitä edelly-
tyksiä, joilla muut viranomaiset kuin 9 §:n mukaiset välittävät toimielimet olisivat velvolli-
sia antaman hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisille tietoja. Tällainen viranomai-
nen voisi olla esimerkiksi vero- tai tulliviranomainen. Tiedot voivat koskea salassa pidettä-
viä tietoja. Pyydettävien tietojen tulisi olla välttämättömiä hallinto-, todentamis- ja tarkas-
tusviranomaiselle kuuluvien tehtävien hoitamiseksi. Tämä säännös mahdollisti esimerkiksi 
tukikohteissa käytettyjä alihankkijoita koskevien tietojen saannin toisin kuin valtionavus-
tuslaki (688/2001), jonka 31 §:ssä puhutaan vain avustuksen hakijasta ja saajasta. Valtion-
avustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) sanamuoto oli tältä 
osin tulkinnanvaraisempi. 
Rakennerahastolailla kumottiin laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista 
(1353/1999), jossa ei ollut tietojen saantia koskevia säännöksiä, joskin lain 33 §:n mukaan 
poliisin, tulliviranomaisen ja veroviranomaisen oli korvauksetta annettava lain 27–30 §:ssä 
tarkoitetun tarkastuksen suorittamiseksi tarpeellista virka-apua. Salassapitosäännös oli sa-
man sisältöinen kuin rakennerahastolaissa. Kokonaisuutena arvioiden rakennerahastolain 
säätäminen oli joka tapauksessa selvä askel eteenpäin rakennerahasto-ohjelmien kansalli-
sesta hallinnoinnista annettuun lakiin verrattuna, kun huomio kiinnitetään nimenomaan 
viranomaistietojenvaihdon kehittämiseen. 

7 Pääministeri Vanhasen II hallituksen kausi 2007–2010 

7.1 Yleistä 

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen (19.4.2007–22.6.2010) ohjelmassa yhtenä kes-
keisenä tavoitteena mainittiin harmaan talouden torjuminen. Osana harmaan talouden tor-
juntaa selvitettäisiin mahdollisuus luoda julkinen tietopalvelu, josta voidaan varmistaa, että 
palveluntarjoaja olisi hoitanut vero-, työnantaja- tai muut velvoitteet asianmukaisesti. Tar-
koitus oli kiinnittää huomiota myös rakennusalan kilpailun toimivuuteen. Hallitusohjelman 
mukaan tarkoituksena oli toteuttaa myös esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain kokonais-
uudistus. Tähän liittyen tavoitteena oli tehostaa ja nopeuttaa vaativien rikosasioiden esitut-
kintaa, syyteharkintaa ja oikeuskäsittelyä lisäämällä syyttäjien osallistumista esitutkintaan 
ja varmistamalla tähän riittävät voimavarat. 
Hallituskauden aikana hyväksyttiin toinen sisäisen turvallisuuden ohjelma 8.5.2008 sekä 
17.12.2009 viides talousrikostorjuntaohjelma vuosille 2010–2011. Sisäisen turvallisuuden 
ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti valmistui 
31.3.2008. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan 5.6.2009 käynnistämään laajaan tutkimuk-
seen132 perustuva harmaata taloutta ja sen torjuntaa käsittelevä mietintö TrVM 9/2010 vp 
julkaistiin seuraavalla hallituskaudella 25.1.2011. 

                                                 
132 Hirvonen et al. (2010). 
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Hallituskaudella vahvistettiin useita viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon liittyviä sään-
nöksiä. Näitä olivat 1.8.2008 voimaan tulleet laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä ja selvittämisestä (503/2008) ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (504/2008). Finanssivalvonnasta annettu laki 
(878/2008) tuli voimaan 1.1.2009 ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annettu laki 
(278/2009) 1.5.2009. Työsuojelun valvontalain muutokset (542/2009) tulivat voimaan 
1.9.2009 ja palkkaturvalain muutos (1633/2009) 1.1.2010. Laki poliisin, tullin, ja rajavar-
tiolaitoksen eli PTR-viranomaisten yhteistoiminnasta (687/2009) tuli voimaan vuoden 2010 
alussa. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta (70/2001) ja laki 
verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta (71/2001) tulivat voimaan 1.3.2010 
ja laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (1039/2010) 
15.12.2010. 

7.2 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja 
selvittämistä jatkettiin 

Hallituksen 28.3.2008 antamassa esityksessä HE 25/2008 vp ehdotettiin säädettäväksi laki 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Vuoden 2008 elo-
kuun alussa voimaan tullut laki korvasi voimassa olleen rahanpesun estämisestä ja selvit-
tämisestä annetun lain.133 Samalla sillä pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terroris-
min rahoittamiseen. Taustalla oli myös neljäs talousrikollisuuden ja harmaan talouden tor-
juntaohjelma, jolla toteutettiin valtioneuvoston 23.9.2004 vahvistamassa sisäisen turvalli-
suuden ohjelmassa ja tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2005–2007 edellytettyjä toi-
menpiteitä talousrikosten ja harmaan talouden torjumiseksi. Torjuntaohjelman keskeisenä 
tavoitteena oli tehostaa harmaan talouden ja talousrikosten paljastamista ja selvittämistä 
poistamalla yhteistyötä vaikeuttavat esteet tietojen vaihdossa talousrikostorjuntaan osallis-
tuvien viranomaisten välillä. 
Viranomaisten yhteistoiminnan kehittämisessä ja tiedonvaihdon esteiden poistamisessa yksi 
hanke oli epäilyttävien liiketoimien ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen koskemaan eräitä 
viranomaisia. Hanke perustui lainsäädäntötyöryhmän ehdotukseen ja sisäisen turvallisuu-
den ohjelman toimenpidesuositukseen ja se oli ollut mukana jo neljännessä talousrikostor-
juntaohjelmassa. Suosituksen mukaan yksityisten tahojen ilmoitusvelvollisuus epäilyttävis-
tä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle oli suhteellisen kattava, mutta ilmoitusvel-
vollisuus olisi säädettävä myös viranomaisille, joilla oli hyvät mahdollisuuden havaita epäi-
lyttäviä liiketoimia laajojen toimivaltuuksiensa avulla. 
Lakiesityksen perusteluissa kritisoitiin tilannetta, jossa viranomaisilta tuli vain muutama 
ilmoitus vuodessa. Rahasuorituksia ja liiketoimia virkatoimissaan jatkuvasti käsittelevät 
viranomaiset, kuten rajavartio-, vero-, tulli- ja ulosottoviranomaiset sekä konkurssiasiamies 
olivat keskeisessä asemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan tehokkuuden 
kannalta. Näillä viranomaisilla oli myös tehtäviensä luonteen vuoksi vähintään yhtä hyvät 
edellytykset kuin yksityissektorin toimijoilla liiketoimien epäilyttävyyden arviointiin. 
Lakiin liittyvien esivalmistelujen yhteydessä käytiin paljon keskustelua vero- ja tulliviran-
omaisten roolista rahanpesun torjunnassa, erityisesti siitä, onko kysymys epäilyttäviä liike-
toimia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta vai oikeudesta ilmoittaa niistä. Asiasta ensim-
mäisen kerran ehdotuksen tehneessä sisäministeriön lainsäädäntötyöryhmässä lähtökohtana 
ja esityksenä oli se, että viranomaisille säädettäisiin samanlainen ilmoitusvelvollisuus kuin 
                                                 
133 Ks. myös HaVM 8/2008 vp, jossa lakiesitykseen tehtiin verraten paljon muutoksia.  
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yksityisen sektorin toimijoille. Verohallituksen edustajan näkemyksen mukaan ilmoitusvel-
vollisuus aiheuttaisi verohallinnolle mm. merkittävän koulutustarpeen kokonaan uuden 
toiminnon sisään ajamiseksi. Lisäksi valtaosassa tapauksia ilmoitukset voitaisiin tehdä jo 
verotuslain 18 §:n perusteella.134 
Lainsäädäntötyötyhmän loppuraportti oli valmistunut 23.6.2004. Viranomaisten ilmoitus-
velvollisuus epäilyttävistä liiketoimista sisältyi myös 23.9.2004 vahvistettuun ensimmäi-
seen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan. Sisäasiainministeriö esitteli ohjelmaluonnosta ja 
lainsäädäntötyöryhmän ehdotuksia hallituksen iltakoulussa 15.9.2004. Tällöin ministeriön 
ehdotuksena oli edelleen ilmoitusvelvollisuuden ulottaminen ainakin törkeimpien tapausten 
osalta koskemaan ainakin veroviranomaisia ja tullia. Jatkossa tulisi kuitenkin vielä selvit-
tää, miten mahdollinen ilmoitusvelvollisuus vaikuttaisi verohallinnon perustehtäviin, työ-
määriin ja vastuisiin. Lisäksi tulisi selvittää, pitääkö edellä mainittu ilmoitusvelvollisuus 
laajentaa koskemaan myös muita viranomaisia. Valtiovarainministeriö ilmoitti 28.10.2004 
antamassaan lausunnossa, ettei sillä ole huomauttamista ilmoitusvelvollisuuden laajenta-
mista koskevaan ehdotukseen. 
Ehdotus ilmoitusvelvollisuudesta sisältyi edelleen 9.2.2006 vahvistettuun neljänteen talous-
rikostorjuntaohjelmaan. Vuoden 2005 kesäkuussa ohjelmaluonnoksesta annetuissa lausun-
noissa verohallitus viittasi aikaisemmissa lausunnoissaan esittämiinsä ilmoitusvelvollisuu-
teen kohdistuviin epäilyihin ja Tullihallitus viittasi omassa lausunnossaan verohallinnon 
esittämiin näkökohtiin pitäen ilmoittamisoikeutta riittävänä. 
Uuden rahanpesulain 38 §:n mukaan tulli-, rajavartio-, vero- ja ulosottoviranomaisen sekä 
konkurssiasiamiehen on huolehdittava siitä, että sen toiminnassa kiinnitetään huomiota ra-
hanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen sekä tehtäviensä hoidon 
yhteydessä ilmi tulleiden epäilyttävien liiketoimien tai terrorismin rahoittamisen epäilyn 
ilmoittamiseen rahanpesun selvittelykeskukselle. Perustelujen mukaan jokainen viranomai-
nen harkitsisi itse, miten huolenpitovelvollisuus oli tarkoituksenmukaisinta täyttää. Viran-
omaisen harkintaan kuuluisi myös niiden tehtäväalueiden määrittely, joilla rahanpesun tai 
terrorismin rahoituksen kannalta merkityksellistä tietoa voi tulla esiin. Viranomaisten tulisi 
pyrkiä kehittämään työmenetelmiä niin, että näillä tehtäväalueilla työskentelevät henkilöt 
kiinnittävät huomiota rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen havainnoimiseen. Henkilös-
tön koulutuksessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koske-
vat säännökset oli tarpeen tehdä tutuksi laajemminkin hallinnossa. Viranomaisen tulisi so-
piviksi katsomillaan tavoilla huolehtia siitä, että tehtävien hoidon yhteydessä ilmi tulleet 
epäilyttävät liiketoimet tai terrorismin rahoittamisen epäilyt ilmoitetaan rahanpesun selvit-
telykeskukselle. Huolehtimisvelvoitteen täyttämiseksi viranomaisen ei tarvitsisi arvioida 
sitä, täyttikö viranomaisen tietoon tullut epäilyttävä liiketoimi tai määrätyn henkilön toi-
minta rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen tunnusmerkistön. Selvitystehtävä kuului 
rahanpesun selvittelykeskukselle, jolla oli laajat valtuudet rahanpesun ja terrorismin rahoi-
tuksen selvittämiseksi. 
Lainmuutoksen tavoitteena oli pyrkiä vaikeuttamaan rikoksentekomahdollisuuksia, lisää-
mään rikoksiin syyllistyneiden kiinnijäämisriskiä sekä vähentämään ja palauttamaan rikok-
sen kautta saatua rikoshyötyä. Vero-, tulli-, rajavartio- ja ulosottoviranomaisen sekä kon-
kurssiasiamiehen huolehtimisvelvoitteella ja tiedonvaihdon esteiden poistamisella oli tar-
koitus tehostaa harmaan talouden ja talousrikosten paljastamista ja selvittämisestä. 
Periaatteessa merkittävänä edistysaskeleena oli pidettävissä se, että hallituksen esityksen 
myötä verotustietolain 18 §:ää muutettiin niin, että verohallinto voi salassapitovelvollisuu-
den estämättä antaa omasta aloitteestaan verotustietoja verovelvollista koskevine tunniste-
                                                 
134 Asiaa on tarkemmin käsitelty edellä lainsäädäntötyöryhmän ehdotusten yhteydessä. 
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tietoineen rahanpesun selvittelykeskukselle verovalvonnan yhteydessä havaituista epäilyt-
tävistä liiketoimista tai kun voidaan epäillä liiketoimeen sisältyviä varoja käytettävän terro-
rismin rahoitukseen tai sen rangaistavaan yritykseen.135 
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008) ja 
laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 
(504/2008) tulivat voimaan 1.8.2008. 
Sekä lainsäädäntötyöryhmän loppuraporttiin että sisäisen turvallisuuden ohjelmaan sisältyi 
viranomaisten ilmoitusvelvollisuuden lisäksi esitys, jonka mukaan ainakin verohallinnolla 
ja tullilla tulisi olla velvollisuus tai oikeus ilmoittaa myös epäillyistä ilmoitusvelvollisuuden 
laiminlyönneistä. Ehdotus oli mukana myös sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelu-
vaiheessa, mutta ei enää itse ohjelman toimenpidesuosituksissa. 
Mielenkiintoista on, ettei 28.3.2008 annetussa hallituksen esityksessä ollut mitään viittausta 
9.2.2006 vahvistetussa talousrikostorjuntaohjelmassa olleeseen hankkeeseen, joka edellytti 
vuoden 2006 aikana tehtävää selvitystä rahanpesun valvontaa varten annettujen tietojen 
nykyistä laajemmasta käytöstä rikostorjunnassa. 
Käytännössä viranomaisille asetettu huolehtimisvelvollisuus ei epäilyttävistä liiketoimista 
tehtyjen ilmoitusten määrän perusteella ole johtanut kovin suureen aktiivisuuteen mahdol-
listen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen viittaavien tapausten havainnoinnissa. Ra-
hanpesun selvittelykeskuksen tilastojen mukaan viranomaiset ovat vuosina 2012–2016 teh-
net ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista seuraavan taulukon mukaisesti.136 Konkurssi-
asiamiehen toimisto ei ole tehnyt yhtään ilmoitusta. 

Taulukko 2: Viranomaisten tekemät ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista. 

Ilmoittaja 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä 
Poliisi 19 8 1 7 5 40 
Tulli 16 31 46 34 71 198 
Ulosotto 10 20 15 12 14 71 
AVI     1     1 
Verottaja     9 13 24 46 

7.3 Toinen sisäisen turvallisuuden ohjelma 8.5.2008 

Valtioneuvosto asetti 29.8.2007 hankkeen valmistelemaan sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. 
Asettaminen perustui pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan, jonka mukai-
sesti hallitus määrittää sisäisen turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet poikkihallinnolli-
sesti sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Ohjelma ulottui vuoteen 2015. Valtioneuvosto teki 
periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi 8.5.2008.137 Aineistoa ohjelmaa var-
ten valmisteltiin seitsemässä asiantuntijaryhmässä, joiden loppuraportit julkaistiin erikseen. 
Yksi sisäisen turvallisuuden ohjelmaa valmistelevista asiantuntijatyöryhmistä käsitteli jär-
jestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa. Asiantuntijatyöryhmälle asetetun aihe-
alueen laajuudesta johtuen toimeksiannon toteuttamista varten asiantuntijantyöryhmä jaet-
tiin edelleen viiteen alatyöryhmään, joista yksi käsitteli talousrikostorjuntaa. Raportin sisäl-
                                                 
135 HE 25/2008 vp.  
136 Rikostarkastaja Pekka Vasara, sähköposti 10.8.2017. 
137 Sisäasiainministeriön julkaisuja 16/2008. 
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tö oli asiantuntijatyöryhmän yhteisen työn tulos, mutta siihen sisältyi myös alatyöryhmien 
toimenpide-ehdotuksia. Eriäviä näkemyksiä herättivät ainoastaan talousrikostorjunnan te-
hostamiseen liittyvät ehdotukset. 138 
Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan sisältyivät seuraavat järjestäytyneen rikollisuuden torjun-
taa ohjaavat poikkihallinnolliset strategiset linjaukset: 

• rikosten ennalta ehkäisyn tehostaminen, järjestäytyneen rikollisuuden tunnistaminen ja 
rikollisen toiminnan edellytysten heikentäminen 

• yhteistoiminnan tehostaminen kokonaisvaltaisen rikostorjunnan varmistamiseksi ja yh-
teistyön esteiden poistaminen 

Talousrikosalatyöryhmässä valtiovarainministeriön edustajan eriävät näkemykset liittyivät 
ehdotuksiin rakennusalan käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta ja tulliselvitysrikok-
sesta. Sitä vastoin alatyöryhmä oli yhtä mieltä viranomaisten välisen yhteistyön kehittämis-
tarpeesta. Työryhmän muistioon muotoiltiin talousrikostorjunnan osalta seuraava toimenpi-
de-ehdotus: 

Perustetaan valtiovarainministeriön yhteyteen poikkihallinnollinen talousrikosten 
uhka-analyysiin keskittyvä viranomaisyhteistyökeskus, jonka tehtävä on ilmiöiden 
seuranta ja muiden viranomaisten tukeminen yksittäisten harmaan talouteen ja ta-
lousrikoksiin liittyvien rikoskokonaisuuksien paljastamisessa. Toteutetaan myös 
muut valtioneuvoston periaatepäätöksessä talousrikollisuuden ja harmaan talouden 
vähentämiseksi sovitut keskeisimmät rikoksentekomahdollisuuksia vähentävät eh-
dotukset lainsäädännön muuttamiseksi. Nämä ovat rakennusalan käännetty arvonli-
säverojärjestelmä, rakennusalan neljännesvuosi-ilmoitukset käytetyistä urakoitsi-
joista, rekisterimerkintärikosta koskeva törkeän tekomuodon säännös, tulliselvitys-
rikoksen säätäminen, veroviranomaisten oikeus tehdä vertailutietotarkastuksia luot-
tolaitoksissa ja yritystukia maksavien oikeus saada verotustietoja. 

Työryhmän mukaan järjestäytyneen rikollisuuden tunkeutuminen lailliseen liiketoimintaan 
oli saanut huolestuttavia piirteitä. Rakennus-, telakka- ja siivousaloilla järjestäytyneen ri-
kollisuuden hallussa olevat yritykset toimivat lähinnä pimeän työvoiman välittäjinä ja käyt-
täjinä sekä kuittikauppiaina. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa viran-
omaisten välisen yhteistyön toimivuus on kriittinen menestystekijä. Yhteistyön tarve koh-
distui esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisia laajemmin muihin viranomaisiin. Tehokkaan ta-
lousrikostorjunnan esteenä olivat tietojenvaihto- ja salassapitosäännökset. Talousrikosten, 
harmaan talouden ja erilaisiin yhteiskunnan tukiin liittyvien väärinkäytösten ennaltaehkäisy 
edellyttäisi useiden eri viranomaisten käytössä olevien tietojen nykyistä tehokkaampaa yh-
distämistä ja analysointia. Kyseistä tarkoitusta varten tulisi perustaa viranomaisyhteistyö-
keskus. Talousrikostorjunnan näkökulmasta oli keskeistä, että jo kansainvälisen kokemuk-
senkin perusteella tehokkaaksi todetut ja huomattavasti rikoksentekomahdollisuuksia vai-
keuttavat neljänteen talousrikostorjuntaohjelmaan sisältyvät toimenpide-ehdotukset toteute-
taan. 
Valtioneuvoston vahvistamaan sisäisen turvallisuuden ohjelmaan sisältyi seuraava kohta: 

Talousrikostorjunnan tehostamiseksi jatketaan valmistelua valtiovarainministeriön 
tai sisäasiainministeriön yhteyteen mahdollisesti perustettavasta poikkihallinnolli-
sen talousrikosten uhka-analyysiin keskittyvästä viranomaisyhteistyökeskuksesta, 
jonka tehtävänä olisi ilmiöiden seuranta ja muiden viranomaisten tukeminen yksit-

                                                 
138 Järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osal-
listuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti. Sisäasiainministeriö 31.3.2008. Asiantuntijatyöryhmän puheen-
johtajana oli poliisiylitarkastaja Robin Lardot sisäasiainministeriön poliisiosastolta ja talousrikosalatyöryhmän 
puheenjohtajana projektipäällikkö Markku Hirvonen Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektista. 
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täisten harmaaseen talouteen tai talousrikollisuuteen liittyvien rikoskokonaisuuksien 
paljastamisessa. Jatketaan talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi 
tarvittavien muiden ehdotusten valmistelua. Päävastuu: SM. Mukana VM, OM. Ai-
kataulu: 2011. 

7.4 Rahoitustarkastuksesta Finanssivalvontaan 

Rahoitus- ja vakuutusalojen valvonta oli järjestetty Suomessa pitkään perinteisellä tavalla 
sektoreittain niin, että kummallakin sektorilla oli oma valvojansa. Osaltaan kansainvälisen 
kehityksen inspiroimana päädyttiin kuitenkin yhden finanssivalvojan järjestelmään. Käy-
tännössä tämä tapahtui yhdistämällä Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto toisiin-
sa.139 Huomionarvoinen näkökohta tässä yhteydessä on se, että yhdistämällä kaksi virastoa 
toisiinsa ei tarvita enää viranomaistietojenvaihtoa koskevia säännöksiä näiden välillä.140 
Finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008) tuli voimaan 1.1.2009.141 
Alkuperäisessä Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:ssä säädettiin oikeudesta ja velvolli-
suudesta luovuttaa tietoja. Pykälä vastasi pääosin aikaisemmin voimassa ollutta lainsäädän-
töä.142 Tässä on erikseen syytä mainita muutama näistä lainkohdista. Finanssivalvonnalla 
on oikeus luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tietoja ensinnäkin sosiaali- ja terveys-
ministeriölle, valtiovarainministeriölle, Valtion vakuusrahastolle ja muulle finanssimarkki-
noita valvovalle tai niiden toimivuudesta vastaavalle viranomaiselle niiden tehtävien hoi-
tamista varten.143 Toiseksi tietoja voidaan luovuttaa syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle 
rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi.144 Nyttemmin Finanssivalvonnalla on pykälässä 
tarkoitettu oikeus luovuttaa tietoja syyttäjäviranomaiselle myös liiketoimintakiellosta anne-
tun lain (1059/1985) mukaisen liiketoimintakiellon määräämiseksi.145 Kolmanneksi tietoja 
saadaan luovuttaa viranomaiselle, jonka tehtävänä on osallistua toimilupavalvottavan tai 
sitä vastaavan ulkomaisen valvottavan selvitystila- tai konkurssimenettelyyn taikka muuhun 
vastaavaan menettelyyn. Neljänneksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka on vas-
tuussa toimilupavalvottavan tai sitä vastaavan ulkomaalaisen valvottavan selvitystila- tai 
konkurssimenettelyyn taikka muuhun vastaavaan menettelyyn osallisina olevien toimielin-
ten valvonnasta. Viidenneksi Finanssivalvonta saa luovuttaa tietoja viranomaiselle, joka on 
vastuussa valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan lakisääteisiä tilintarkastuksia 
suorittavien henkilöiden valvonnasta. Kuudenneksi Finanssivalvonnalla on oikeus luovuttaa 
tietoja keskuspankille ja muulle toimielimelle, jolla on rahapoliittisena viranomaisena sa-
manlainen tehtävä, sekä muulle maksujärjestelmien valvonnasta vastuussa olevalle viran-
omaiselle. Pykälän 2 momentin mukaan Finanssivalvonnalla oli oikeus luovuttaa vain sel-
laisia tietoja, jotka olivat tarpeen kunkin edellä mainitun viranomaisen tehtävien suoritta-
miseksi. 
Lainsäädännön kehittämistyö on jatkunut tämän jälkeenkin. Esimerkiksi hallituksen esityk-
sessä HE 201/2016 vp ehdotettiin Finanssivalvonnasta annetun lain 1 momenttiin uutta 14 
kohtaa Finanssivalvonnan ja työsuojeluviranomaisten tietojenvaihdon ja yhteistyövelvoit-
                                                 
139 Ks. tästä kehityksestä ja kehitystyöstä erityisesti Suomen Pankki (2007). 
140 Rahoitustarkastus perustettiin ja pankkitarkastusvirasto lakkautettiin vuonna 1993. Muutoksen tavoitteena 
oli mm. valvontaviranomaisten yhteistyön tiivistäminen. Näin Suomen Pankki (2007). 
141 Ks. lähemmin HE 66/2008 vp. 
142 Näin HE 66/2008 vp. 
143 Sittemmin pykälän 1 momentin 1 ja 3 kohtaan sekä 6 momenttiin on lisätty kriisinratkaisulain johdosta 
viittaus Rahoitusvakausvirastoon. 
144 Yllä mainittu koskee paitsi Suomen myös ETA-maiden syyttäjä- ja esitutkintaviranomaisia. 
145 Ks. tarkemmin HE 65/2016 vp. 
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teiden turvaamiseksi. Ehdotus perustui markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täytäntöönpa-
nodirektiivin (2015/2392) 8 artiklaan. 

7.5 Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutettiin 
jälleen 

Hallituksen esityksessä HE 41/2009 vp ehdotettiin muutettavaksi työttömyysetuuksien ra-
hoituksesta annettua lakia siten, että tietojen luovutusta ja käyttämistä sekä omavastuumak-
sun palauttamisen perusteita koskevia säännöksiä tarkistettaisiin. Työttömyysturvarahastol-
le myönnettiin näin oikeus antaa oma-aloitteisesti tietoja muille viranomaisille epäiltäessä 
lakisääteisen vakuuttamisvelvollisuuden, siihen liittyvien maksujen tai ennakonpidätysvel-
vollisuuden laiminlyöntejä. Tietojen vaihto ja muu viranomaisten yhteistyö oli tärkeää py-
rittäessä estämään talousrikollisuutta ja harmaata taloutta. Oma-aloitteisesta tietojen luovut-
tamisesta säädettiin lain 22 h §:ssä: 

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa omasta aloitteestaan palkkasumma- ja 
työttömyysvakuutusmaksutietoja työttömyysvakuutusmaksuvelvollista työnantajaa 
koskevine tunnistetietoineen: 

1) lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanosta huolehtivalle vakuutuslai-
tokselle ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle niiden laissa säädettyjen työttömyys-
vakuutusta tai tapaturmavakuutusta koskevien tehtävien hoitamiseksi, jos on syytä 
epäillä, että laissa vakuuttamis- tai maksuvelvolliseksi säädetty työnantaja tai muu 
maksuvelvollinen ei ole täyttänyt lakiin perustuvaa vakuuttamisvelvollisuuttaan tai 
siihen taikka lakiin perustuvaa maksuvelvollisuuttaan taikka velvollisuuttaan antaa 
työttömyysvakuutusmaksun tai tapaturmavakuusmaksun määräämiseksi ja peri-
miseksi tarvittavia tietoja; 

2) Eläketurvakeskukselle ja lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalle eläkelaitok-
selle sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi, jos on syytä epäillä, että laissa 
vakuuttamisvelvolliseksi säädetty työnantaja tai muu vakuuttamisvelvollinen ei ole 
täyttänyt lakiin perustuvaa vakuuttamis- tai maksuvelvollisuuttaan; 

3) Verohallinnolle, jos tiedot ovat välttämättömiä sille ennakkoperintälaissa sääde-
tyn valvontavelvollisuuden täyttämiseksi silloin, jos on syytä epäillä, että työnantaja 
ei ole täyttänyt ennakonpidätysvelvollisuuttaan. 

Tämän pykälän nojalla saatuja salassa pidettäviä tietoja voidaan antaa edelleen ri-
kosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten. Tiedot tulee hävittää heti, kun niitä 
ei tarvita. 

Lainmuutos (278/2009) tuli voimaan 1.5.2009. 

7.6 Työsuojelun valvontalakia uudistettiin 

Hallituksen esityksessä HE 50/2009 vp ehdotettiin lisättäväksi työsuojelun valvonnasta ja 
työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin säännökset työsuojeluviranomaisen 
oikeudesta saada salassapitosäännösten estämättä valvontaa varten välttämättömiä tietoja 
Verohallinnolta ja Eläketurvakeskukselta. Työsuojelun valvontalakiin, verotustietolakiin, 
työntekijän eläkelakiin ja yrittäjän eläkelakiin ehdotettiin myös lisättäväksi täydentäviä 
säännöksiä tietojen omaehtoisesta luovuttamisesta viranomaisten välillä. Esityksen todettiin 
liittyvän yleiseen tavoitteeseen viranomaisten yhteistoiminnan kehittämisestä ja tiedon-
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vaihdon esteiden poistamisesta harmaan talouden torjunnassa sekä talousrikoksiin liittyvien 
viranomaisten toimintaedellytysten ja seuraamusjärjestelmän kehittämiseen. 
Uudistusta perusteltiin sillä, että työsuojeluviranomaisen oli valvontatehtävää suorittaes-
saan tarkistettava verotusta ja eläkevakuuttamista koskevat tiedot sekä selvitettävä tilaajan 
selvitysvelvollisuuden täyttyminen muilta osin. Ilman veroviranomaisilta tai Eläketurva-
keskukselta tarvittaessa saatavia tietoja valvonta oli epävarmaa ja valvonnan suuntaaminen 
sattumanvaraista. Puutteellisten tiedonsaantioikeuksien vuoksi työsuojeluviranomaisella ei 
ollut riittävää mahdollisuutta varmentaa tilaajan esittämien vero- ja vakuutustodistusten 
aitoutta tai tilaajan muutoin antamien tietojen todenperäisyyttä. Tällöin oli myös mahdollis-
ta, että erilaiset vakuuttamisen laiminlyönnit eivät tule ilmi ja työntekijän eläketurva jää 
tältä osin vajaaksi.146 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössä TyVM 5/2009 nostettiin esille se, että tie-
tojen käsittelyn aiheuttaessa tietojen luovuttajalle olennaisia lisäkustannuksia kustannukset 
olisi korvattava. Ottaen huomioon valtion hallinnon kaikkiin kustannuksiin kohdistuvat 
säästötavoitteet vaarana olisi, että työsuojeluviranomaisilla ei olisi riittävästi määrärahoja 
tällaisten kustannusten korvaamiseen. Valiokunta korosti, että kustannusten korvaamisesta 
ei saisi muodostua tosiasiallista estettä tietojen pyytämiselle. Valiokunta piti myös tärkeänä, 
että hallitus seuraa, missä määrin kustannuksia vaaditaan korvattaviksi, ja huolehtisi tarvit-
tavien varojen ohjaamisesta työsuojeluviranomaisten käyttöön. Valiokunnan asiantuntija-
kuulemisessa tuli lisäksi esiin, että harmaan talouden torjunnan tehostamiseksi oli tarvetta 
jatkaa tietojensaantimahdollisuuksien ja viranomaisyhteistyön parantamista myös käsiteltä-
vänä olleen lakiesityksen hyväksymisen jälkeen. Asiantuntijat olivat esittäneet muun muas-
sa työsuojeluviranomaisten tietojensaantioikeuden laajentamista verohallinnolle esimerkik-
si verotarkastuksien yhteydessä kertyneisiin tietoihin ja tietojenanto-oikeuden muuttamista 
tietojenantovelvollisuudeksi ja laajentamista koskemaan myös lähetetyistä työntekijöistä 
annetun lain valvontaa. Eläketietojen nopean ja tehokkaan saannin turvaamiseksi oli esitet-
ty, että työsuojeluviranomaisilla tulisi olla oikeus saada tietoja Eläketurvakeskuksen ohella 
myös suoraan eläkeyhtiöiltä. 
Ehdotetun työsuojelun valvontalain 4 a §:n mukaan työsuojeluviranomaisella on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä saada: 

1) Verohallinnolta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työ-
voimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) ja työsuhteen vähimmäisehtojen 
noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot asiakkaan veronmaksuvelvolli-
suuden täyttämisestä ja verojen maksuun liittyvästä maksujärjestelystä sekä välttä-
mättömät tiedot Verohallinnolle annetuista ilmoituksista työntekijöiden määrän, 
maksettujen palkkojen ja liiketoiminnan harjoittamisen selvittämiseksi; ja 

2) Eläketurvakeskukselta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä annetun lain noudattamisen valvontaa varten välttämättömät 
tiedot työnantajan ja yrittäjän vakuuttamisvelvollisuuden täyttämisestä. 

Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja saa hakea teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:än ehdotettiin lisättäväksi 
uusi 4 kohta, jonka mukaan verohallinto voi salassapitovelvollisuuden estämättä antaa 
omasta aloitteestaan verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoineen 

4) työsuojeluviranomaiselle sellaisia verovalvonnassa havaittuja tietoja, joilla saat-
taa olla merkitystä työsuojeluviranomaiselle sen valvoessa tilaajan selvitysvelvolli-
suudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain noudattami-
sesta (1233/2006) 

                                                 
146 HE 50/2009 vp. 
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Työntekijäin eläkelain 206 §:än ehdotettiin lisättäväksi uudet 4 ja 5 kohdat, joiden mukaan 
eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella on oikeus sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa sääde-
tään, salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä antaa 
tämän lain toimeenpanoon perustuvia tietoja seuraavasti: 

4) työsuojeluviranomaiselle tiedot, jotka ovat sille välttämättömiä tilaajan selvitys-
velvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa 
(1233/2006) tarkoitetun valvontavelvollisuuden täyttämiseksi silloin, kun on aihetta 
epäillä, että tilaaja ei ole täyttänyt selvitysvelvollisuuttaan tai että tilaajan sopimus-
puoli on esittänyt virheellisiä todistuksia eläkevakuuttamisvelvollisuuden täyttämi-
sestä tai eläkevakuutusmaksujen maksamisesta; 

5) työttömyysvakuutusrahastolle tiedot, jotka ovat sille välttämättömiä työttö-
myysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) tarkoitetun valvontavel-
vollisuuden täyttämiseksi silloin, kun on aihetta epäillä, että työnantaja on laimin-
lyönyt velvollisuuttaan maksaa työttömyysvakuutusmaksuja. 

Yrittäjän eläkelain 152 §:än ehdotettiin lisättäväksi uusi 4 kohta, jonka mukaan eläkelaitok-
sella ja Eläketurvakeskuksella on oikeus sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa säädetään, salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä antaa tämän lain 
toimeenpanoon perustuvia tietoja seuraavasti: 

4) työsuojeluviranomaiselle tiedot, jotka ovat välttämättömiä sille tilaajan selvitys-
velvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa 
(1233/2006) tarkoitetun valvontavelvollisuuden täyttämiseksi silloin, kun on aihetta 
epäillä, että tilaaja ei ole täyttänyt selvitysvelvollisuuttaan tai että tilaajan sopimus-
puoli on esittänyt virheellisiä todistuksia eläkevakuuttamisvelvollisuuden täyttämi-
sestä tai eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. 

Lain muutokset (524–527/2009) tulivat voimaan 1.9.2009 lakiesityksessä ehdotetussa muo-
dossa. 

7.7 Palkkaturvalainsäädännön edelleen kehittäminen 

Hallituksen esityksessä HE 219/2009 vp ehdotettiin palkkaturvaviranomaisen tiedonsaantia 
koskevaa säännöstä laajennettavaksi siten, että palkkaturvaviranomaisella olisi oikeus saada 
palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten välttämättömät tiedot myös Eläketurvakeskuksel-
ta. Eläketurvakeskukselta voitaisiin lakiesityksen perustelujen mukaan pyytää esimerkiksi 
ansaintarekisteriin tallennettuja työsuhdetietoja. Tietotarve koskisi erityisesti tilanteita, jois-
sa epäillään väitetyn työsuhteen olemassaoloa tai työsuhteessa noudatettuja ehtoja. Työ-
elämä- ja tasa-arvovaliokunta katsoi mietinnössään TyVM 12/2009 vp, että tiedonsaantioi-
keutta koskevaan palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain pykälään tulisi lisätä 
myös eläkelaitokset. Taustalla oli se, että ansaintarekisterin tietosisältö on osittain eläkelai-
tosten omistamaa, minkä vuoksi Eläketurvakeskus ei voinut luovuttaa tietoja, jollei palkka-
turvaviranomaisella ollut oikeutta saada niitä myös eläkelaitoksilta.147 Ehdotuksen mukaan 
säännökseen lisättäisiin myös maininta palkkaturvaviranomaisen oikeudesta saada tiedot 
maksutta. Käytännössä viranomaisten välinen tietojenvaihto oli tapahtunut muutoinkin 

                                                 
147 Tätä uudistusta aikaisemmin palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaan työvoima- ja elin-
keinokeskuksella oli jo oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten 
estämättä veroviranomaisilta, ulosottoviranomaisilta, työsuojeluviranomaisilta, Kansaneläkelaitokselta, työt-
tömyyskassoilta ja työvoimatoimistoilta palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten tarpeelliset tiedot. 
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maksutta. Tietojenvaihdon vastavuoroisuuden katsottiin myös puoltavan tietojen luovutta-
misen maksuttomuutta.148 Lakiuudistus (1633/2009) tuli voimaan 1.1.2010. 
Muutettu palkkaturvalain 28 §:n 2 momentin kuului seuraavasti: 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus saada maksutta salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä veroviranomai-
silta, ulosottoviranomaisilta, työsuojeluviranomaisilta, Kansaneläkelaitokselta, Elä-
keturvakeskukselta, eläkelaitoksilta, työttömyyskassoilta ja työ- ja elinkeinotoimis-
toilta palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten välttämättömät tiedot. 

Hallituksen esityksessä HE 219/2009 vp käytiin myös puntarointia tarpeellisuus- ja välttä-
mättömyysvaatimuksen välillä. Aikaisemmin voimassa olleessa laissa tietojen antaminen oli 
kytketty tarpeellisuusvaatimukseen. Alun perin lakiesitystä valmisteltaessa pidettiinkin läh-
tökohtana, että tarpeellisuusvaatimus säilyisi ja Eläketurvakeskus ainoastaan lisättäisiin 
säännöksessä lueteltuihin tahoihin, joilta palkkaturvaviranomaisella on oikeus saada tietoa 
palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten. Palkkaturvalain kohdalla kysymys oli ollut sään-
telystä, jossa tietosisältöjä ei ollut lueteltu, vaan tiedonsaantioikeus rajautui niihin tietoihin, 
joita tarvitaan palkkaturvahakemuksen käsittelemiseksi. Lainsäädäntö ei ollut sopusoinnus-
sa perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön kanssa. Perustuslakivaliokunta oli lausunto-
jensa PeVL 7/2000 vp, PeVL 14/2002 vp ja PeVL 23/2006 vp perusteella pitänyt tärkeänä, 
että väljässä ja ulottuvuudeltaan laajassa sääntelyssä tiedonsaantioikeus rajoitetaan koske-
maan välttämättömiä tietoja. Sen sijaan rajattaessa luovutettavien tietojen sisältö täsmälli-
sesti tietojen luovuttaminen voi koskea jonkin tarkoituksen vuoksi tarpeellisia tietoja. Tästä 
syystä lakiesityksessä ehdotettiin, että palkkaturvaviranomaisella olisi oikeus saada tiedot, 
jos ne olisivat välttämättömiä palkkaturvahakemuksen käsittelemistä varten. Näin ollen 
koska tarvittavien tietojen sisältöä ei voitu säännöksessä täsmällisesti määritellä, oikeus 
tietojen saantiin kytkettiin tarpeellisuuskriteerin sijasta tietojen saamisen välttämättömyys-
kriteeriin.149 
Lakiesityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan välttämättömiä tietoja olisivat verot-
tajalta ja ulosottoviranomaisilta muun muassa tiedot työnantajan verotilityksistä ja muista 
työnantajasuorituksista maksukyvyttömyyden arviointia varten. Lisäksi palkkaturvaviran-
omainen voi eri viranomaisille tehtävin tietopyynnöin varmistautua palkkaturvahakemuk-
sessa ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta, kuten työsuhteen olemassaolosta, työsuhteen 
kestosta tai palkan suuruudesta. Tämä on välttämätöntä erityisesti silloin, kun on syytä 
epäillä tietojen oikeellisuutta tai kun hakija ei ole antanut hakemuksen käsittelyn kannalta 
riittäviä tietoja. Usein kysymys on myös siitä, ettei hakijalla ole tarvittavia asiakirjoja saa-
tavien todentamiseksi. Esimerkiksi lomakorvauksen määrän laskeminen voi edellyttää 
työntekijän ansaintatietojen selvittämistä yli vuoden ajalta.150 
Hallituksen esityksessä HE 219/2009 vp todettiin muun muassa, että tiedonsaantioikeuksien 
laajentaminen vaikuttaisi myönteisesti harmaan talouden ja lain kiertämistarkoituksessa 
tehtyjen järjestelyiden torjuntaan. Tällaisissa järjestelyissä on joskus kysymys tilanteista, 
joissa konkurssia käytetään keinona turvata yritystoiminnan jatkuminen siten, että samalla 
päästään eroon veloista. Kysymys voi olla toistuvista konkursseista, joissa liiketoiminta 
käynnistetään aina uudelleen ilman todellista liiketaloudellista kannattavuustavoitetta. 
Muutokset merkitsivät palkkaturvajärjestelmän näkökulmasta sitä, että keinotekoisilla jär-
jestelyillä ei voitaisi tehokkaasti välttää palkkaturvavelan perintää. Tiedonsaantioikeuksien 
laajentaminen parantaisi palkkaturvaviranomaisen mahdollisuuksia selvittää väärinkäy-

                                                 
148 HE 219/2009 vp. 
149 Uudistus tuli tältäkin osin voimaan 1.1.2010. 
150 HE 219/2009 vp. 
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tösepäilyjä ja torjua harmaata taloutta. Tässä ei voi olla viittaamatta myöskään seuraavaan 
toteamukseen: ”Palkkaturvakäytännössä on havaittu, että liikkeen luovutukset koskevat 
usein tilanteita, joissa luovuttajayritys ja luovutuksensaajayritys toimivat saman intressipii-
rin hallinnassa ja luovuttajayrityksen toiminnan alasajoon liittyy pyrkimys siirtää tuottava 
liiketoiminta uuteen yritykseen ja jättää velvoitteet vanhaan yritykseen. Tällainen menettely 
on voitu toteuttaa ketjussa useita kertoja, mistä voi muodostua tällaisen yritystoiminnan 
harjoittajille oikeudetonta kilpailuetua muihin alalla toimiviin nähden. Palkkaturvaviran-
omaisen mahdollisuudet puuttua tällaisiin epäterveisiin järjestelyihin voinee välillisesti vai-
kuttaa myönteisesti muiden samalla alalla toimivien yritysten toimintaympäristöön.” Juuri 
tämän luonteiset ilmiöt ovat tunnetusti ominaisia harmaalle taloudelle. 
Tietojenvaihdon aiheuttamasta hallinnollisesta ja sääntelytaakasta todetaan asianomaisessa 
hallituksen esityksessä yleisesti se, että tiedonsaantioikeuksien laajentaminen lisää jonkin 
verran työtä Eläketurvakeskuksissa. Tietopyyntöjen määrä olisi kuitenkin todennäköisesti 
vähäinen. Tietopyyntöjä tehtäisiin lähinnä tapauksissa, joihin liittyy väärinkäytösepäilyjä. 
Näissä tapauksissa asian selvittäminen voi usein olla myös Eläketurvakeskuksen intressis-
sä.151 

7.8 PTR-viranomaisia koskevasta laista säädettiin 

Hallituksen esityksessä HE 26/2008 vp ehdotettiin säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja ra-
javartiolaitoksen eli PTR-viranomaisten yhteistoiminnasta. Lain tasolla säädettiin näin niis-
tä keskeisistä asioista, joista säädettiin aikaisemmin asetuksessa poliisin, tullin ja rajavartio-
laitoksen yhteistoiminnasta sekä muista lakitasoista sääntelyä edellyttävistä PTR-
viranomaisten yhteistoimintaa koskevista asioista. Tavoitteena oli, että laista saisi koko-
naiskuvan PTR-viranomaisten yhteistoiminnasta rikostorjunnassa, valvontatoiminnassa ja 
kansainvälisessä yhteistyössä. Lainsäädäntö muodostaisi myös oikeudellisen pohjan PTR-
viranomaisten yhteistyölle.152 Laki (687/2009) tuli voimaan vuoden 2010 alussa. 
PTR-lain valmistelun yhteydessä viitattiin myös harmaaseen talouteen. Erityisesti Suomen 
Venäjän-kaupassa suurimittaiseen, viranomaisilta osittain salattavaan liiketoimintaan liitty-
vä kaksoislaskutus katsottiin merkittäväksi harmaan talouden ilmentymäksi. Taloudellisen 
yhteistyön, kaupan ja turismin lisääntyminen Venäjän kanssa edellyttivät joustavia raja-
muodollisuuksia ja samanaikaisesti kykyä aikaisempaa tehokkaammin torjua rikollisuutta 
rajalla sekä vaihtaa turvallisuustilanteeseen liittyviä tietoja kansallisesti ja kansainvälises-
ti.153 

7.9 Vero- ja maahanmuuttohallinnon tietojenvaihtoa laajennettiin 

Vuoden 2004 tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun sisältyi työmarkkinajärjestöjen esitys val-
tiovallalle ulkomaalaisasioita käsittelevien viranomaisten ja verohallinnon välisen tietojen-
vaihdon parantamisesta. Tämä esitys sisällytettiin myös vuoden 2006 helmikuussa vahvis-
tettuun neljänteen talousrikostorjuntaohjelmaan. 

                                                 
151 Tältä osin on paikallaan mainita ensinnäkin se, että lakiesityksessä on hahmotettu hallinnon sisäistä taak-
kaa, toisin sanoen viranomaisille tai julkista valtaa käyttäville yhteisöille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. 
Toiseksi koska asian selvittäminen olisi Eläketurvakeskuksen intressissä, suinkaan kaikkia kustannuksia ei ole 
luettavissa hallinnolliseksi taakaksi. 
152 Ks. myös HaVM 6/2009 vp. 
153 HE 26/2008 vp.  
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Vero- ja maahanmuuttohallinnon entistä laajempi tietojenvaihto ei yksinään ratkaise ulko-
maalaisia työllistävien ja hyväksikäyttävien harmaan talouden toimijoihin liittyviä ongel-
mia. Tietojenvaihdon laajentuminen ja tehostaminen kuitenkin heikentää näiden toimijoi-
den kilpailuetua suhteessa rehellisiin työnantajiin ja lisää viranomaisten mahdollisuuksia 
estää vilpittömin aikein maahan pyrkivien työntekijöiden päätymistä tällaisten työnantajien 
palvelukseen, kuten hallituksen esityksessä HE 95/2009 vp korostettiin. Usein kielitaidot-
tomina ja maamme olosuhteita ja lainsäädäntöä tuntemattomina tällaiset työntekijät ovat 
erityisen alttiita väärinkäytöksille. Ulkomaalaisviranomaisten suora tiedonsaantioikeus ve-
rottajalta tehostaa valvontaa, mutta se myös nopeuttaa ja yksinkertaistaa asian käsittelyä, 
säästää asiakkaan verojäämiä koskevan todistuksen hankkimiselta ja sulkee yhden mahdol-
lisuuden esittää väärennetty asiakirja hakemuksensa tueksi. 
Ensinnäkin ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia (1270/1997) muutettiin niin, että maa-
hanmuuttoviranomaiset saattoivat saada Verohallinnolta ulkomaalaisen työntekijän työnan-
tajan verotustietoja ja tallentaa näitä tietoja ulkomaalaisrekisteriin. Näitä tietoja tarvittaisiin 
muun muassa sen arvioimiseksi, voiko työnantaja selvitä velvoitteistaan maahantulijaa koh-
taan. Toiseksi verotusmenettelylakia muutettiin niin, että Verohallinto voi saada suoraan 
maahanmuuttoviranomaiselta tietoja ulkomaalaisen oleskelusta, työnantajasta ja palvelus-
suhteesta. Uudistukset eli laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta 
(70/2010) ja laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta (71/2010) tulivat 
voimaan 1.3.2010. 
Uudistus herätti kuitenkin eduskunnassa keskustelua. Hallituksen esityksen HE 95/2009 vp 
mukaan rekisterinpitäjällä olisi ollut oikeus salassapitosäännösten estämättä saada verohal-
linnolta tietoja muun muassa ulkomaalaisen oleskelulupaan liittyvää ”valvontaa varten ul-
komaalaisen ilmoittaman työnantajan veronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja verojen 
maksuun liittyvästä maksujärjestelystä”. Hallintovaliokunta piti pykäläehdotusta mietinnös-
sään HaVM 15/2009 vp liian laaja-alaisena, kun sen tarkoituksena oli lakiesityksen peruste-
lujen mukaan kuitenkin ollut ainoastaan sen selvittäminen, oliko työnantaja hoitanut veroi-
hin ja maksuihin liittyvät työnantajavelvoitteensa. Hallintovaliokunta ei siten kannattanut 
myöskään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunnossa TyVL 13/2009 vp tehtyä ehdo-
tusta siitä, että ulkomaalaisrekisterin pitäjän tietojensaantioikeuden olisi pitänyt olla työn-
antajaa koskevien tietojen osalta vielä ehdotettua väljempi. Jotta ulkomaalaisrekisterin pitä-
jä voisi saada verohallinnolta tietoja myös työnantajana toimivan juridisen yrityksen taus-
talla toimivien henkilöiden laiminlyönneistä, pykälään olisi tullut valiokunnan mielestä 
lisätä tätä koskeva säännös esimerkiksi seuraavasti: ”...sekä muita tietoja, joilla saattaa olla 
merkitystä arvioitaessa ulkomaalaisen ilmoittaman työnantajan kykyä ja halua selviytyä 
lakisääteisistä velvoitteistaan”. 
Hallintovaliokunnan mukaan ulkomaalaisen ilmoittaman työnantajan veronmaksuvelvolli-
suuden täyttämisen ja verojen maksuun liittyvien maksujärjestelyjen seuranta siinä muo-
dossa, kuin sitä ensimmäisen lakiehdotuksen 8 §:ssä ehdotetaan, tarkoittaisi työnantajan 
valvonnan lisääntymistä suhteessa nykyiseen lainsäädäntöön ja valvonnan tarkoituksen 
muuttumista tavalla, joka edellyttäisi ulkomaalaisrekisterilain 2 §:ään sisältyvän rekisterin 
käyttötarkoituksen täydentämistä niin, että siitä ilmenisi rekisterin käyttö myös työnantajan 
valvontaan. Jotta uusia tietoja voidaan katsoa tarvittavan ulkomaalaisrekisteristä annetun 
lain 2 §:ssä tarkoitettua ”ulkomaalaisen työntekoa koskevien asioiden käsittelyä, päätöksen-
tekoa ja valvontaa varten”, valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 8 §:ään nykyistä tarkkarajai-
sempaa sanamuotoa ja valvonta-sanan korvaamista harkinta-sanalla. 
Verohallinnolta saataviksi ehdotettujen tietojen käytön on valiokunnan näkemyksen mu-
kaan rajoituttava oleskelulupahakemusten käsittelyyn ja lupien valvontaan. Tämä tarkoittaa 
sitä, että maahanmuuttoviranomainen voi käyttää verottajalta saatuja tietoja vain harkites-
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saan, voidaanko oleskelulupa myöntää hakemuksessa esitetyn työnantajan palveluksessa 
työskentelyyn, voidaanko jo myönnetyn luvan voimassaoloa jatkaa tai pitääkö voimassa 
oleva lupa peruuttaa. 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n 9 kohta tuli lopulta seuraavan sisältöiseksi: 

Verohallinnolta verovelvollisen tuloja ja varallisuutta koskevia tietoja sekä muita 
verotustietoja Suomen kansalaisuuden saamisen tai siitä vapautumisen edellytysten 
sekä oleskeluluvan toimeentuloedellytyksen selvittämiseksi sekä ulkomaalaisen 
oleskeluluvan harkintaa varten tietoja ulkomaalaisen ilmoittaman työnantajan työn-
antajasuorituksista ja niiden ilmoittamisesta sekä verojen maksuun liittyvästä mak-
sujärjestelystä 

Aikaviivettä kyseisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevien säännösten toteutu-
misessa voidaan pitää pitkähkönä. Suhteellisen yksinkertaisia säännösmuutoksia koskevat 
ehdotukset olivat olleet valtioneuvoston 9.2.2006 hyväksymässä neljännessä talousrikostor-
juntaohjelmassa, mutta hallituksen esitys oli annettu vasta 12.6.2009. Työelämä- ja tasa-
arvovaliokunnan yleisarvion mukaan hallituksen hyväksymissä toimintaohjelmissa ja työ-
ryhmien selvityksissä oli esitetty lukuisia säännösmuutoksia talousrikollisuuden ja harmaan 
talouden ehkäisyn ja valvonnan tehostamiseksi. Muutosehdotusten valmistelu oli hajautu-
nut eri ministeriöille, ja niitä koskevat ehdotukset näyttävät tulevan eduskunnan käsiteltä-
viksi kovin pieninä palasina ja verkkaisella aikataululla. Valiokunta kiirehti säännösmuu-
tosten toteuttamista ja piti tärkeänä, että hallitus koordinoi hankkeiden valmistelua ja saat-
taa toimenpidekokonaisuuteen liittyvät muutosehdotukset pikaisesti eduskunnan päätettä-
viksi. 

7.10 Harmaan talouden viides torjuntaohjelma 

Sisäasiainministeriön asettama talousrikostorjunnan johtoryhmä päätti 9.12.2008 pitämäs-
sään kokouksessa käynnistää viidennen talousrikostorjuntaohjelman valmistelun. Päätöksen 
mukaan sisäasiainministeriö kutsui koolle epävirallisen työryhmän, joka teki alustavan 
valmistelun ja esitteli sen seuraavan kerran maaliskuussa kokoontuvalle talousrikostorjun-
nan johtoryhmälle. Työryhmän puheenjohtajana toimi poliisiylitarkastaja Robin Lardot 
sisäasiainministeriön poliisiosastolta ja siihen kutsuttiin valtiovarainministeriön, oikeusmi-
nisteriön, Verohallituksen, Tullihallituksen, Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin ja 
Keskusrikospoliisin edustajat. 
Taloudellisen laman pahentuminen vauhditti omalta osaltaan pyrkimyksiä harmaan talou-
den torjunnan tehostamiseksi. Politiikkariihessään 24.2.2009 hallitus päätti vahvistaa har-
maan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. Kannanoton mukaan hallitus selvittää pikai-
sesti mm. eri keinot vahvistaa poliisin, syyttäjän, tuomioistuinten ja verottajan toiminta-
mahdollisuuksia sekä siirtymisen ns. käännettyyn arvonlisäverojärjestelmään rakennusalal-
la. 
Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja har-
maan talouden vähentämiseksi vuosina 2010–2011 tehtiin 17.12.2009. Aikaisemmista oh-
jelmista poiketen ohjelmaluonnosta ei aikataulupaineista johtuen lähetetty laajalle lausun-
tokierrokselle, vaan sen valmistelu tapahtui yhteistyössä eri tahojen kanssa.154 
Viidenteen harmaan talouden torjuntaohjelmaan ei sisältynyt laajalti viranomaistietojen-
vaihtoa sivuavia toimenpide-esityksiä. Mainittavissa on lähinnä se, että työ- ja elinkeinomi-
nisteriö selvittäisi kesäkuun loppuun 2010 mennessä, miten yrityksille maksettavien tukien 
                                                 
154 Johtaja Janne Marttinen, sähköposti 24.3.2017. 
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valvontaa voitaisiin tehostaa. Ohjelman perustelumuistion155 mukaan julkisten tukien osalta 
oli havaittu, että kansallisia ja EU:n rahoittamia yritystukia myöntävillä viranomaisilla oli 
heikot mahdollisuudet saada tietoja muilta viranomaisilta omaa riskiarviointiaan varten, 
eikä tukien myöntäjillä ollut riittäviä mahdollisuuksia tuensaajan tai hakijan luotettavuuden 
selvittämiseen valtionavustuslain ja rakennerahastolain nykyisten säännösten perusteella. 
Ongelmalliseksi oli koettu esimerkiksi se, että tukiviranomaisilla ei ollut mahdollisuutta 
saada tarvitsemiaan tietoja yrityksen vastuuhenkilöistä tai yrityksen käyttämistä alihankki-
joista. 
Tukien valvonnan tehostaminen olisi perustelumuistion mukaan erityisesti silloisessa talou-
dellisessa tilanteessa välttämätöntä tukiin liittyvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja yh-
teiskunnan intressien turvaamiseksi. Taloudellisen taantuman seurauksena valtio oli käyn-
nistänyt mittavat elvytystoimet, joiden osalta tulisi varmistua tuensaajan luotettavuudesta ja 
siitä, että tuensaaja hoiti lakisääteiset velvoitteensa. 
Lisäksi edellisestä ohjelmasta oli siirtynyt hanke, jossa edellytettiin sisäasiainministeriön 
selvittävän vuonna 2010 rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa rahanpesun valvonnasta 
annettujen tietojen käyttömahdollisuuksien laajentamista talousrikosten ja harmaan talou-
den torjunnassa valvonnan tehostamiseksi. Samalla selvitettäisiin muut tarvittavat säädös-
muutostarpeet rahanpesun estämiseksi ja rikoksella saadun hyödyn pois ottamiseksi. 
Perustelumuistion mukaan asia siirtyi edellisestä talousrikostorjuntaohjelmasta rahanpesun 
valvontaan annettujen tietojen laajemman käytön osalta. Rahanpesun selvittelykeskuksen 
ilmoitusvelvollisilta vastaanottamista ilmoituksista, joissa esirikos oli todettavissa, 8–10 
prosenttia siirtyi rahanpesua koskevien säännösten mahdollistamina poliisin esitutkintaan. 
Tavoitteena oli selvittää mahdollisuudet laajentaa rahanpesua varten annettujen tietojen 
käyttämistä esimerkiksi verotuksessa Ruotsin mallin mukaisesti. Ruotsissa poliisi ilmoitti 
rahanpesua varten saamiaan tietoja Ruotsin verohallinnolle. Myös EU:n komissio oli esittä-
nyt arvonlisäveron väärinkäytöksiä koskevassa raportissaan rahanpesun valvontaa varten 
annettujen tietojen hyväksikäyttöä jäsenmaille mittavia arvonlisäverotappioita aiheuttavien 
ns. karusellikauppojen156 ja muiden EU:n varoihin kohdistuvien väärinkäytösten torjunnas-
sa.157 
Suomen lähialueilla, esimerkiksi Virossa, oli tiukennettu rahanpesua koskevaa säännöstöä. 
Tämän seurauksena uhkakuvana oli kansainvälisen rahanpesun lisääntyminen Suomessa, 
koska Suomessa rahanpesun selvittämiskeskuksen toimivaltuudet selvittää epäiltyä rahan-
pesua olivat heikommat. Suomen osalta oli tarve selvittää mahdollisuudet varojen jäädyt-
tämisajan pidentämiseksi ja mahdollisuudet käännetyn todistustaakan käyttöönottamiseksi. 
Se, että viidenteen torjuntaohjelmaan ei sisältynyt sanottavastikaan viranomaistietojenvaih-
toa koskevia tai edes sivuavia toimenpide-esityksiä, saattoi johtua siitä, että edellisessä tor-
juntaohjelmassa niitä oli ollut peräti kymmenen kappaletta. Toisaalta on hyvä panna mer-
kille, että tietojenvaihtosäädösten kehittäminen saattaa toki tapahtua ilman erityisiä mainin-

                                                 
155 Muistio on laadittu pääosin Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektissa ja sen viimeisin versio valmistui 
21.10.2009. 
156 Karusellikauppa perustuu todellisten tai kuviteltujen tavaraerien myyntiin maasta toiseen ja perusteetto-
mien arvonlisäveron palautushakemusten tai vähennysten tekemiseen näiden tavaraerien hankintojen perus-
teella. Veron suoritusvelvollisuus jää omistajanvaihdostilanteissa ostajiksi järjestetyille bulvaaniyhtiöille, 
jotka jättävät veronsa systemaattisesti maksamatta. Kyseessä ovat kertakäyttöiset tai lyhyen elinkaaren yhtiöt, 
jotka on usein perustettu vain tätä tarkoitusta varten (missing trader). Ks. esimerkiksi Hirvonen et al. (2010). 
157 Komission tiedote 31.5.2006. Taxation: European Commission suggests the need for a coherent European 
strategy to combat tax fraud. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=fr. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
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toja harmaan talouden torjuntaohjelmassa. Lisäksi on huomattava, että viranomaistietojen-
vaihdon kannalta Verohallinto on keskeisessä asemassa ja Verohallinto oli juuri mainittuna 
ajanjaksona laajan uudistuksen kohteena. 

7.11 Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmää kehitetään 
yritystukien valvonnan tehostamiseksi 

Torjuntaohjelmassa edellytetty selvitys tukien valvonnan tehostamiskeinoista valmistui 
kesällä 2010. Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmää koskeva hallituksen esitys HE 
107/2010 vp annettiin 7.9.2010 eduskunnalle ja eduskunta hyväksyi lain yrityspalvelujen 
asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (1039/2010), joka tuli voimaan 
15.12.2010. Uusittu laki antaa oikeuden vaihtaa perustietojen lisäksi myös salassa pidettä-
viä tietoja laissa tarkoitettujen yritystukia myöntävien valtion viranomaisten ja valtion eri-
tyisrahoitusyhtiön (Finnvera) välillä.  
Vuoden 2007 alussa voimaan tulleeseen alkuperäiseen lakiin yrityspalvelujen asiakastieto-
järjestelmästä (240/2007) ei sisältynyt säännöksiä tietojensaantioikeudesta, vaan ainoastaan 
säännökset siitä, kenellä oli oikeus kauppa- ja teollisuusministeriön järjestelmän tietoihin. 
Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään sisältyviä perustietoja sai teknisen käyttöyhtey-
den avulla luovuttaa kauppa- ja teollisuusministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, 
työministeriölle, työvoima- ja elinkeinokeskukselle, Tekes-teknologian ja innovaatioiden 
kehittämiskeskukselle, valtion erityisrahoitusyhtiölle, Maaseutuvirastolle ja työvoimatoi-
mistolle yrityspalvelujen toteuttamista varten. Ulosottorekisteristä saatuja tietoja sai luovut-
taa vain sille, jolla ulosottoa koskevan lainsäädännön mukaan oli oikeus saada tiedot suo-
raan ulosottorekisteristä. Lisäksi Finpro ry:lle voitiin luovuttaa yrityksille annettavaa neu-
vontaa varten tarpeellisia tietoja. 
Vuoden 2010 lainmuutosta koskevan hallituksen esityksen HE 107/2010 vp mukaan työ- ja 
elinkeinohallinnon piirissä tehdyssä selvityksessä on todettu, että yrityspalvelujen asiakas-
tietojärjestelmästä annetun lain mahdollistama tietojenvaihto oli käytännössä ollut varsin 
rajoitettua ja tehotonta. Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain mukainen 
tietojenvaihto oli vähäistä, ennen kaikkea sen kautta saatu lisäarvo kunkin mukana olevan 
organisaation omiin selvityksiin oli vähämerkityksellistä. Tilanteen epäkohdat voidaan tii-
vistää seuraavasti: 
Kokonaisvaltainen kuva asiakasyrityksen tilasta jäi puutteelliseksi, koska TEM-konsernin 
organisaatioilla ei ollut käytettävissään muiden konsernin toimijoiden keräämiä tai luomia 
yritysasiakkuustietoja, asiakasyritykselle syntyi päällekkäisiä kustannuksia, hallinnon tuot-
tavuuden tehostamiskeino jäi hyödyntämättä eikä tukikattoa koskeva de minimis -valvonta 
toiminut käytännössä.158 
Muutetun lain 6 §:n 2 momentin nojalla asiakastietojärjestelmän kautta voitiin perustietojen 
lisäksi välittää yrityspalveluja hoitavien viranomaisten sekä valtion erityisrahoitusyhtiön 
välillä salassapitosäännösten estämättä: 
1. tiedot siitä, onko yritys ollut työ- ja elinkeinoministeriön, valtion erityisrahoitusyhtiön, 

Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen, maa- ja metsätalousmi-
nisteriön, Maaseutuviraston tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiakkaana, 

                                                 
158 De minimis -tukea koskevan säännön perusteella (komission asetus 1407/2013) enintään 200 000 euron 
tuki, joka myönnetään yritykselle kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa, on merkitykseltään niin vähäistä, 
ettei siitä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle. 



 

121   EDILEX Edita Publishing Oy 2018 

sekä tiedot henkilöistä, jotka yritys on nimennyt yhteyshenkilöikseen tässä laissa tarkoi-
tettuja yrityspalveluja varten; 

2. tiedot yrityksen saamista yrityspalveluista; 
3. arviot yrityksen edellytyksistä kannattavaan toimintaan; ei kuitenkaan teknisluontoista 

salassa pidettävää tietoa; 
4. yritystä koskevat muut tiedot, jotka ovat tarpeen päätettäessä yritystuen myöntämisestä 

ja maksamisesta sekä tuen käytön valvonnassa. 

7.12 Virke-projektista kohti Harmaan talouden selvitysyksikköä 

7.12.1 Yleistä viranomaisyhteistyöstä 

Harmaan talouden torjunnassa viranomaisten yhteistyön tarve kohdistuu perinteisten esitut-
kinta- ja syyttäjäviranomaisten piiriä merkittävästi laajempaan viranomaisjoukkoon. Har-
maata taloutta esiintyy monenlaisen yritystoiminnan yhteydessä, joten sen paljastaminen ja 
siihen puuttuminen vaatiikin useiden eri viranomaisten hallussa olevien tietojen ja asiantun-
temuksen hyödyntämistä. Torjunnan vaikuttavuutta ja erityisesti rikoshyödyn takaisinsaan-
tia voidaan usein tehostaa hallinnollisia ja rikosoikeudellisia keinoja yhdistämällä.159 
Viranomaisten välinen käytännön yhteistyö harmaan talouden torjunnassa perustuu valtio-
neuvoston periaatepäätöksiin harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämiseksi, vir-
ka-apu- ja tietojenvaihtosäännöksiin sekä viranomaisten operatiivisen tason yhteistoimin-
nan järjestämiseen erilaisissa hankkeissa ja yksittäisten tapausten selvittämisessä. Valvon-
taviranomaisten harmaan talouden torjunta liittyy kiinteästi rikostorjuntaviranomaisten teh-
tävänä olevaan talousrikollisuuden torjuntaan. Viranomaisten väliseen toimintaan ja tie-
donvaihtoon liittyvän yhteistyön kehittäminen on ollut keskeisellä sijalla valtioneuvoston 
periaatepäätöksiin liittyvissä torjuntaohjelmissa. Erityisesti ohjelmien alkuvaiheessa toi-
menpide-ehdotusten pääpaino oli viranomaisyhteistyötä rajoittavien salassapitosäännösten 
muuttamisessa. 
Operatiivisella tasolla harmaan talouden torjuntaan kohdennettua yhteistyötä tehtiin muun 
muassa poliisin, Verohallinnon ja ulosoton edustajista koostuvissa rikoshyödyn jäljittämis-
ryhmissä sekä paikallistasolla yksittäisten tapausten selvittämisen yhteydessä. Viranomaiset 
sopivat muun muassa yhteisistä valvontakohteista ja niihin kohdistettavista toimenpiteistä. 
Viranomaisia koskevia tietojenvaihto- ja virka-apusäännöksiä käytettiin hyväksi yksittäis-
ten tapausten selvittämisessä. 
Sittemmin havaittiin tarve myös aktiivisempien yhteistoiminnan muotojen kehittämiseen, 
mikä johti Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin eli Virken perustamiseen vuonna 
2000. Valtioneuvosto edellytti periaatepäätöksissään muun muassa tilannekuvan ylläpitä-
mistä harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta sekä niiden torjuntaan liittyvän viran-
omaistoiminnan vaikuttavuuden arviointia. Valtioneuvosto edellytti Virken hoitavan näitä 
tehtäviä, sillä ne eivät kuuluneet millekään yksittäiselle viranomaiselle. Torjuntaohjelmien 
toteutumista seurattiin poikkihallinnollisen talousrikostorjunnan johtoryhmässä.160 
Valtioneuvosto päätti 16.3.2000 perustaa harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan 
liittyvän viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin, jonka työ käynnistyi 16.3.2000 ja päät-
tyi alkuperäisen aikataulun mukaan 31.12.2001. Projektin vastuuministeriönä toimi valtio-

                                                 
159 HE 163/2010 vp. 
160 HE 163/2010 vp. 
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varainministeriö, joka määräsi projektipäällikön tehtävään selvitysmies Markku Hirvo-
sen.161 
Projektin tarkoituksena oli perustamispäätöksen mukaan 
1. parantaa viranomaisten valmiuksia paljastaa harmaata taloutta ja erityisesti julkiseen 

talouteen kohdistuvia talousrikoksia, kuten yritystukien väärinkäyttöä,  
2. selkeyttää kokonaiskuvaa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta sekä niiden tor-

juntatoimenpiteiden vaikuttavuudesta sekä 
3. tehostaa harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan liittyvää viranomaisten yhteis-

työtä kartoittamalla yhteistyössä esiintyviä ongelmia ja tekemällä aloitteita yhteistyön 
kehittämiseksi. 

Projektin tehtävänä oli harmaaseen talouteen ja talousrikollisuuteen liittyvien tietojen ke-
rääminen, käsittely, analysointi ja jakaminen. Projekti ei itse suorittanut tutkintaa tai muita 
operatiivisia toimenpiteitä eikä sille ollut annettu erityisiä toimivaltuuksia, kuten tiedon-
saantioikeuksia, tehtävänsä toteuttamiseksi. 
Virke-projektiin oli sijoitettu virkamiehiä Verohallinnosta, poliisista, tullista ja ulosottohal-
linnosta. Henkilöstön kokonaisvahvuus oli noin 20 henkilöä. Virkamiehet toimivat projek-
tissa lähettävän viranomaisen edustajana, käyttivät omia toimivaltuuksiaan ja heitä koskivat 
oman organisaationsa tiedonvaihto- ja salassapitosäännökset. Projektiin sijoitettujen virka-
miesten tehtävänä oli projektissa toteuttaa lähettäneen viranomaisen lakisääteisiä tehtäviä, 
ja heitä johtivat heidän omien virastojensa hallinnolliset esimiehet. Virken toimintaa johti 
valtiovarainministeriön asettama projektipäällikkö. Projekti tuki tehtävänmäärittelynsä mu-
kaisesti eri viranomaisten toimintaa. Projektissa toimivat eri viranomaisten edustajat suorit-
tivat selvitettävänä olevien yksittäisten tapausten tai juttusarjojen taustaselvityksiä näiden 
yhteydessä hyödyntäen taikka välittäen Virken toimintaan osallistuvien viranomaisten tieto-
ja kunkin viranomaisen salassapitosäännösten ja tiedonsaantioikeuksien puitteissa.162 

7.12.2 Kysymys Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin jatkosta 

Kysymys viranomaisten yhteiseen riskianalyysiin tarvittavan tietojenvaihdon kehittämisestä 
kytkeytyi läheisesti alun perin määräaikaiseksi vuosille 2000–2001 perustetun Viranomai-
syhteistyön kehittämisprojektin jatkoa koskeviin ratkaisuihin. Viranomaisyhteistyön kehit-
tämisprojektin analyysitoiminta perustui ensi sijassa luottotietoyhtiöiden yritystiedoilla täy-
dennettyihin verohallinnon tietoihin ja verohallinnon tietojenluovutussäännöksiin. Kehittä-
miään analyysityökaluja hyödyntäen projekti pystyi palvelemaan sekä verohallinnon omaa 
tarkastustoimintaa että yhteistyöviranomaisia yritysjoukkojen analysoinnissa, riskikohtei-
den poiminnassa ja yrityskytkentöjen kartoittamisessa. Projekti tuki tehtävänmäärittelynsä 
mukaisesti eri viranomaisten toimintaa suorittamalla epäiltyjen tai selvitettävänä olevien 
yksittäisten juttujen tai juttusarjojen tausta-analyyseja ja näiden yhteydessä hyödyntäen tai 
välittäen toimintaansa osallistuvien viranomaisten tietoja kunkin viranomaisen salassapito-
säännösten ja tiedonsaantioikeuksien puitteissa. 
Projektin keskeisiä toimintamuotoja olivat myös erilaisiin harmaan talouden ja talousrikol-
lisuuden ilmiöihin ja esiintymismuotoihin kohdistuneet selvitykset, joiden avulla pyrittiin 
saamaan kokonaiskuva kyseisen ilmiön laajuudesta, toimintamekanismeista ja yhteiskun-
nallisista vaikutuksista. Selvityksiä tehtiin osin projektin omin voimin, osin yhteistyössä 
ulkopuolisten, muun muassa eri oppilaitoksia edustavien tutkijoiden kanssa. Konkreetti-
                                                 
161 VM0151:00/07/02/2000. 
162 Näin esimerkiksi HE 163/2010 vp. 
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simmin selvitykset liittyivät yhdessä eri viranomaisten kanssa käynnistettyihin pilottihank-
keisiin, joissa riskianalyysin perusteella valittuihin kohteisiin kohdistettiin asianomaisten 
viranomaisten valvonta-, esitutkinta- tai perintätoimenpiteitä viranomaisyhteistyötä mah-
dollisimman tehokkaasti hyödyntäen.163 
Projektin suorittamissa ilmiö- ja tapausselvityksissä käytettiin valtaosin Verohallinnolla 
yritystoiminnasta olevia tietoja, joiden avulla pyrittiin havainnoimaan ja ennustamaan har-
maaseen talouteen tai talousrikoksiin viittaavaa yritysten riskikäyttäytymistä. Kansainväli-
seen kauppaan liittyvissä asioissa tullin tiedot olivat keskeisessä asemassa. Yksittäisissä 
tapauksissa voitiin hyödyntää myös poliisin tietoja esimerkiksi yritysten vastuuhenkilöiden 
rikostaustasta. Projektin tehtäviin kuuluvan kokonaisvaltaisen tilannekuvan ylläpitäminen 
perustui paljolti projektin itse suorittamiin tai tilaamiin erilaisia ilmiöitä ja rikostyyppejä 
koskeviin selvityksiin ja kartoituksiin, eri viranomaisilta saatuihin tietoihin ja siihen tietoon 
käytännön tapauksista, jonka se yksittäisiä tapauksia tai tapaussarjoja selvittäessään oli saa-
nut. Tähän perustuivat myös projektin erilaiset lainsäädäntöaloitteet, lausunnot ja kannan-
otot muun muassa talousrikostorjuntaohjelmien valmistelun yhteydessä.164 
Projektin toimikautta jatkettiin aluksi kolmanteen talousrikostorjuntaohjelmaan sisältyneen 
esityksen mukaisesti 18.12.2001 tehdyllä valtiovarainministeriön päätöksellä vuosille 
2002–2005 vahvistetun torjuntaohjelman loppuun saakka. Talousrikostorjuntaohjelmasta 
tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan yhteisesti koordinoitu viranomaisyhteis-
työ tulisi vakiinnuttaa osaksi viranomaisten perustoimintaa. 

7.12.3 Virkelakityöryhmä 2003–2005 

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti asetti 13.10.2003 työryhmän. jonka tehtävänä oli 
tehdä valtioneuvoston periaatepäätöksessä tarkoitettu esitys viranomaisyhteistyön järjestä-
misestä projektille asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Työryhmän puheenjohtajana 
toimi projektipäällikkö Markku Hirvonen ja sen jäsenistö koostui sisäasiainministeriön, 
oikeusministeriön, Keskusrikospoliisin, verohallituksen, Tullihallituksen ja Uudenmaan 
veroviraston edustajista. 
Työryhmä esitti 4.2.2005 valmistuneessa muistiossaan165 kolme vaihtoehtoista mallia vi-
ranomaisyhteistyön kehittämisprojektin harjoittaman toiminnan jatkamiseksi. Ensimmäinen 
vaihtoehto merkitsi projektissa harjoitetun tietopalvelutoiminnon sulauttamista verohallin-
non tietopalveluun ja viranomaisten operatiivisen yhteistyön hoitamista ilman välikäsiä. 
Malliin liittyi valtiovarainministeriöön perustettava harmaan talouden tutkimusyksikkö il-
man operatiivisia tehtäviä. Toisessa vaihtoehdossa projektin harjoittamaa toimintaa jatket-
taisiin edelleen eri viranomaisista kootulla henkilöstöllä, mutta lainsäädäntötasolla määri-
tellyin tehtävin ja tehostetuin tiedonkäsittelyvaltuuksin. Kolmannessa vaihtoehdossa pro-
jektin harjoittamaa toimintaa jatkamaan perustettaisiin uusi yksikkö, jolla on oma henkilös-
tö sekä laissa säädetyt tehtävät, valtuudet ja tietojenkäsittelyoikeudet. 
Työryhmässä edustettuina olleista tahoista verohallinto oli ensimmäisen vaihtoehdon kan-
nalla pitäen kolmatta vaihtoehtoa toissijaisena. Sisäasiainministeriö, Keskusrikospoliisi, 
tullihallinto, ulosottohallinto ja Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti olivat toisen vaih-
toehdon kannalla. Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan tässä vaihtoehdossa tarkoitettu 

                                                 
163 Näin HE 163/2010 vp. 
164 Näin HE 163/2010 vp. 
165 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin jatkovaihtoehtoja kartoittaneen työryhmän ehdotukset. Helsinki 
4.2.2005. 
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Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin toimintaa jatkava yksikkö tulisi sijoittaa valta-
kunnallisen PTR-rikostiedustelu- ja analyysikeskuksen yhteyteen. 
Periaateratkaisu jatkovaihtoehtojen välillä tuli työryhmän mukaan tehdä kevään aikana 
mahdollisesti tarvittavan lainsäädäntötyön ja hallinnollisten järjestelyjen käynnistämiseksi. 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto totesi, että esitetty lainsäädäntötyö ei oletettavasti myön-
teisimmässäkään aikataulussa voi valmistua ennen kuin viranomaisyhteistyön kehittämis-
projektin määräaika vuoden 2005 lopussa päättyy. Tämän vuoksi päätökset uuden toimin-
non käynnistämisestä tulisi tehdä jo vuoden 2005 kesään mennessä, ja valtiovarainministe-
riön tulisi jatkaa projektin määräaikaa vuoden 2008 loppuun saakka lainsäädännöllisen pe-
rustan valmistelemiseksi. Valtiovarainministeriö tekikin 13.12.2005 päätöksen projektin 
toiminnan jatkamisesta vuoden 2008 loppuun. 

7.12.4 Sisäasiainministeriön Virken jatkoa selvittävä työryhmä 2006–2008 

Sisäasiainministeriö asetti 25.4.2006 talousrikosten ja harmaan talouden torjuntaan liittyvän 
viranomaisyhteistyön kehittämiseen tarvittavia lainsäädäntömuutoksia valmistelevan työ-
ryhmän, johon osallistuivat oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, työministeriö, Vero-
hallitus, Tullihallitus, Keskusrikospoliisi, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos ja Viranomai-
syhteistyön kehittämisprojekti sekä asiantuntijajäsenenä tietosuojavaltuutettu.166 
Työryhmä laati työnsä aikana väliraportin, johon pyydettiin helmikuussa 2007 lausuntoja 
valtiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä, työministeriöltä, kauppa- ja teollisuusminis-
teriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, ulkoasiainministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, 
valtioneuvoston controllerilta, valtakunnansyyttäjänvirastolta, ulosottovirastolta, Tullihalli-
tukselta, Verohallitukselta, Konkurssiasiamiehen toimistolta, Keskusrikospoliisilta, Teke-
siltä, Tuotevalvontakeskukselta, valtiontalouden tarkastusvirastolta, Rahoitustarkastukselta, 
Eläketurvakeskukselta, Kilpailuvirastolta, Tietosuojavaltuutetulta ja Vakuutusvalvontavi-
rastolta. Lausunnonantajat pitivät pääosin tarpeellisena keskitettyä analyysitoimintoa. Oi-
keusministeriö, valtiovarainministeriö ja tietosuojavaltuutettu eivät antaneet lausuntoa. 

7.12.5 Sisäasiainministeriön työryhmän esitys ja siitä annetut lausunnot 

Työryhmä luovutti 1.2.2008 sisäministeriölle esityksen laiksi viranomaisten välisestä yh-
teistyöstä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa. Esityksen mukaan Viran-
omaisyhteistyön kehittämisprojektin toimintaa jatkamaan perustettaisiin harmaan talouden 
ja talousrikollisuuden torjunnan viranomaisyhteistyökeskus, johon sijoitettaisiin valtiova-
rainministeriön, poliisin sekä vero-, tulli- ja ulosottoviranomaisten tehtävään nimeämiä vir-
kamiehiä. Yhteistyökeskukselle säädettäisiin laajat oikeudet käsitellä viranomaisten hallus-
sa olevia tietoja ja sille tulisi lakisääteinen mahdollisuus luovuttaa analysoituja tietoja vi-
ranomaiselle tai muulle julkista tehtävää hoitavalle tiettyjen edellytysten täyttyessä. 

                                                 
166 Työryhmän puheenjohtajana toimi poliisijohtaja Kimmo Hakonen sisäasiainministeriöstä. Työryhmän 
jäseniksi nimettiin projektipäällikkö Markku Hirvonen Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektista, rikostar-
kastaja Tapio Kalliokoski keskusrikospoliisista, tiedustelupäällikkö Sami Rakshit Tullihallituksesta, hallitus-
neuvos Kirsi Seppälä valtiovarainministeriöstä, ylitarkastaja Keijo Suuripää sisäasiainministeriöstä, apulais-
johtaja Olli Tervo Verohallituksesta, ylitarkastaja Eeva Vahtera (25.1.2007 alkaen) työministeriöstä, ylitarkas-
taja Taito von Konow Verohallituksesta ja lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin oikeusministeriöstä 
(1.1.2008 saakka) sekä ylikomisario Ara Haikarainen sisäasiainministeriöstä (10.5.2007 saakka). Työryhmän 
jäsenet Wallin ja Haikarainen eivät allekirjoittaneet esitystä, koska jäivät virkavapaalle ennen työryhmän 
päättymistä. Työryhmän asiantuntijajäsenenä toimi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Työryhmän sihteereik-
si nimettiin ylitarkastaja Marko Niemelä Verohallituksesta ja ylikomisario Mia Poutanen sisäasiainministeri-
östä. 
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Ehdotukseen liittyi Verohallituksen ylitarkastaja Taito von Konowin täydentävä mielipide. 
Sen mukaan yhteistyökeskuksen henkilöstön tulisi olla suoraan sen johdon ja valvonnan 
alaisina, tietojen käyttötarkoitus tulisi täsmentää ja tiedonsaantioikeutta rajata sekä määri-
tellä laissa ne verotustiedot, jotka ovat välttämättömiä yhteistyökeskuksen tehtäviä varten. 
Verotustietoja tulisi olla oikeus luovuttaa edelleen vain sellaiselle taholle, jolla on oikeus 
saada niitä myös suoraan verohallinnolta. Tietojen luovutusoikeuden ei tulisi olla laajempi 
kuin vastaanottavien tahojen oikeus saada tietoja suoraan verohallinnolta. 
Työryhmän ehdotus lähetettiin vuoden 2008 keväällä laajalle lausuntokierrokselle. Esitys-
luonnoksesta saatiin jo keväällä lausunnot neljältäkymmeneltä elinkeinoelämää ja työmark-
kinaosapuolia edustavalta järjestöltä, viranomaiselta ja ministeriöltä. Useilla lausunnon 
antajista oli huomautettavaa joistakin esitykseen liittyvistä yksityiskohdista, mutta 38 niistä 
piti esitettyä keskitettyä analyysitoimintoa sinänsä hyvänä ja tarpeellisena. Verohallituksen 
lausunnossa suhtauduttiin epäillen koko esitykseen ja tietosuojavaltuutettu keskittyi lähinnä 
omaan toimivaltaansa kuuluvien säännösten kommentointiin esittäen eräitä niihin kohdistu-
via täsmennysvaatimuksia. Joissakin lausunnoissa pidettiin keskukseen sijoitettavien henki-
löiden virkamiesoikeudellista asemaa jossain määrin epäselvänä. Seuraavassa tuodaan esiin 
eräitä tietojenvaihtosäännösten kehittämisen kannalta mielenkiintoisia näkökohtia. 
Rahoitustarkastus (Rata) katsoi lausunnossaan, että sen hallussa olevien, salassapitovelvol-
lisuuden piiriin kuuluvien tietojen luovuttamisen tulisi olla Ratan harkinnassa eli Ratalla ei 
olisi velvollisuutta, vaan oikeus tietojen luovuttamiseen salassapitosäännösten estämättä. 
Säännös olisi linjassa Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 36 §:n 1 momentin 
kanssa. Ratalta saatujen tietojen osalta tulisi noudattaa periaatetta, jonka mukaan Ratalta 
saatuja salassa pidettäviä tietoja ei saisi luovuttaa edelleen ilman Ratan suostumusta. Tieto-
pyyntöjen taustalla tulisi olla yksilöity tapaus, johon tietoja tarvitaan. Kovin summaarista 
tietojen luovuttamista Rata ei nähnyt omalta osaltaan perusteltuna. Harkintavaltaansa salas-
sapitovelvollisuuden tarkoittamien tietojen luovuttamiselle Rata perusteli erityisesti kahdel-
la seikalla. Ensiksi valvonta yleensäkin edellyttää sitä, että valvottava luotti valvonnassa 
esille tulevien arkaluonteisten asioiden salassa pysymiseen. Tehokas valvonta vaikeutui 
merkittävästi, jos valvottavan ja valvojan oli harkittava siinä esiin tulevien tietojen mahdol-
lisesti olevankin käytettävissä myös muutoin kuin valvonnan edellyttämässä tarkoituksessa. 
Toiseksi yhä lisääntyvä kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden valvontayhteistyö kävisi asi-
allisesti mahdottomaksi, jos ulkomainen valvoja yhteistyöstä valmisteltaessa liittyviä sopi-
muksia luonnosteltaessa törmäisi siihen, että Suomen valvojalla olisi velvollisuus luovuttaa 
valvontatietoja muillekin kuin rahoitusvalvontaviranomaisille. 
Rakennusteollisuus RT kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että työsuojeluviranomaiset 
olivat sekä voimassa olleiden että lakiesityksessä ehdotettujen säännösten mukaan ilman 
oikeuksia tietojen saantiin muilta viranomaisilta, erityisesti veroviranomaisilta. Myös työ-
suojeluviranomaisille tuli turvata riittävät tiedonsaanti silloin, kun se tilaajavastuulain val-
vontaa varten oli tarpeen. 
Keskusrikospoliisi viittasi rahanpesun valvontaa varten annettujen tietojen käyttörajoituk-
siin. Yhteistyökeskuksen oikeudet saada eri viranomaisten rekistereissä olevaa tietoa olisi 
rajattava tarvetta vastaavaksi. Tietojenvaihtoon liittyvä yhteistyö olisi luontevaa kanavoida 
PTR-viranomaisten osalta tapahtuvaksi PTR-rikostiedustelu- ja analyysikeskuksen kautta, 
jolloin päällekkäisen toiminnan vaaraa voitiin vähentää sekä välttää tarpeettomien henkilö-
tietojen siirtämistä. 
Verohallituksen lausunnon mukaan esityksen perusteella oltiin luomassa organisaatiota, 
jolla olisi hallussaan ja käsiteltävänään sellainen tietomassa, jota millään muulla viranomai-
sella ei ollut omien tehtäviensä hoitamista varten. Lisäksi tietomassa koostuisi sellaisista 
tiedoista, joiden alkuperäinen käyttötarkoitus liittyi hyvinkin eri tavoin määriteltyihin ja 
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rajattuihin tehtäviin. Yksittäisten viranomaisten oikeus saada muilta viranomaisilta tietoja 
tai oikeus luovuttaa esimerkiksi salassa pidettäviä tietoja toisille viranomaisille oli yleensä 
hyvin yksityiskohtaisesti säännelty ja kytketty viranomaisten tehtävien edellyttämiin tarpei-
siin. Lakiesityksessä ehdotetun yhteistyökeskuksen toiminnan puitteet oli kuvattu erittäin 
väljästi. Myös tietojen saantiin ja käsittelyyn liittyvät oikeudet määriteltiin hyvin laajasti ja 
ne kattoivat välttämättömyyskriteerin täyttyessä rajoituksitta myös salassa pidettäviä ja ar-
kaluonteisia tietoja. Lisäksi yksittäiseen henkilöön liittyviä tietoja voitaisiin yhdistellä ta-
valla, jonka täsmällistä sisältöä ja lopputulosta ei välttämättä ehdotettujen säännösten ja lain 
perustelujenkaan valossa tarkkaan pystytty hahmottamaan. Verohallitus katsoikin, että laki-
esitys ei rakenteeltaan vastannut niitä edellytyksiä, joita voitiin asettaa säätelylle, joka luo 
ehdotetun laajuiset oikeudet eri viranomaisten hallussa olevien tietojen yhdistämiseen ja 
edelleen luovuttamiseen sinänsä hyväksyttävässä tarkoituksessa torjua harmaata taloutta. 
Verohallitus katsoi edellä esitettyyn ja työryhmämuistioon liitettyyn täydentävään mielipi-
teeseen viitaten, että työryhmän laatima lakiesitys oli siinä määrin keskeneräinen, että sitä 
tulisi merkittävästi täydentää ja tarkentaa. Valmistelua tulisi jatkaa sen varmistamiseksi, 
että analyysitoiminnon oikeudellinen perusta olisi riittävän selkeä ja tietojen käsittelyä kos-
kevat periaatteet vastaisivat henkilötietojen käyttöön ja tietosuojaan liittyviä yleisiä oikeus-
periaatteita. 
Valtiovarainministeriö totesi 22.5.2008 antamassaan lausunnossa, että tietojensaannin ja -
käsittelyn osalta työ oli vielä siinä määrin keskeneräinen, ettei uusia säännöksiä ollut mah-
dollista saada voimaan vuoden 2009 alusta, jolloin nykyinen Virke-toiminnan määräajan oli 
tarkoitus päättyä. Jotta toimintoon ei tulisi työtä vaikeuttavia katkoksia, ministeriö ehdotti, 
että Virke-toiminnan määräaikaa jatkettaisiin vuoden 2010 loppuun. Uutta lainsäädäntöä 
valmistelleen sisäasiainministeriön työryhmän määräaikaa voitaisiin jatkaa siten, että erityi-
sesti käydyllä lausuntokierroksella esiin tulleisiin näkökohtiin perustuvassa jatkovalmiste-
lussa valmisteltu lakiehdotus olisi riittävän ajoissa eduskunnan käsiteltävänä vuoden 2010 
budjettia silmällä pitäen. Käytännössä esitys tulisi antaa eduskunnalle kevätkaudella 2009. 
Tietosuojakysymysten vaatiman erityisasiantuntemuksen vuoksi valtiovarainministeriö esit-
ti harkittavaksi niiden valmistelemista erikseen omassa osaprojektissaan oikeusministeriös-
sä. Toisaalta tältäkin osin valmistelutyötä olisi tehtävä kiinteässä yhteistyössä valmistelu-
työryhmän kanssa. Harmaan talouden torjumiseksi tehtävän viranomaisyhteistyön edelly-
tyksiä ja tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa ratkaisevaa oli, olisiko erillisestä analyysi-
toiminnosta saatavissa sellaista hyötyä, jota normaalista viranomaisyhteistyöstä muuten ei 
saavutettaisi. Valtiovarainministeriön käsityksen mukaan vastaus tähän kysymykseen oli 
Virke-projektista saatujen kokemusten valossa myönteinen. Toisaalta valtiovarainministe-
riö katsoi myös, ettei harmaan talouden analyysitoiminnon erityisluonnetta tullut tarpeetto-
masti korostaa esimerkiksi perustamalla kokonaan uusi viranomainen, vaan että joustavaa 
ja kevyttä organisaatiorakennetta tulisi voida soveltaa jatkossakin. Tämä turvaisi parhaiten 
myös hallinnon yleisten taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamisen. Valtionva-
rainministeriön vero-osastolla laadittiin 26.8.2008 muistio uuden lain valmistelutilanteesta. 
Sen mukaan työryhmän ehdottamien säännösten jatkovalmistelu oli keväästä saakka ollut 
pysähdyksissä odotettaessa oikeusministeriön lausuntoa, jota toistaiseksi ei ollut saatu. 
Muistion mukaan Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin toimikausi päättyisi vuoden 
2008 lopussa. Sisäasiainministeriön asettaman työryhmän esittämiä uusia säännöksiä ei 
ollut mahdollista saada voimaan vuoden 2009 alussa. Talousrikosten ja harmaan talouden 
torjuntaa harjoittaville viranomaisille tärkeän projektin organisaation ja toiminnan kannalta 
oli välttämätöntä, että toiminta voisi jatkua ilman katkosta vuodenvaihteessa, joten ehdotet-
tiin, että valtiovarainministeriö jatkaisi viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin määräai-
kaa vuoden 2009 loppuun. Projektin jatkoa koskevan lainsäädännön jatkovalmistelusta oli 
tarkoitus sopia valtiovarainministeriön ja sisäasiainministeriön välillä. Valtiovarainministe-
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riö päätti 27.8.2008, että harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan liittyvää viranomai-
syhteistyön kehittämisprojektia jatketaan 1.1.2009–31.12.2009. 
Oikeusministeriön vasta 22.9.2008 antamassa lausunnossa kritisoitiin laajasti mm. esityk-
seen sisältyvää harmaan talouden määritelmää. Oikeusministeriön mukaan laillinen liike-
toiminta, jonka yhteydessä syyllistytään esimerkiksi laillista liiketoimintaa helpottaviin tai 
edistäviin verorikoksiin, ei rinnastu moitittavuudeltaan tai vakavuudeltaan sellaiseen suun-
nitelmalliseen ja organisoituun toimintaan, jolla pyritään yksinomaan oikeudettoman talou-
dellisen hyödyn saamiseen. 
Oikeusministeriön lausunnossa esitetty kritiikki kohdistui lisäksi 

• esitetyn toimintamuodon tarpeellisuuteen sinänsä ja siihen, ettei muita har-
maan talouden ja talousrikosten torjuntakeinoja ole riittävästi selvitetty 

• perustelujen puutteellisuuteen 

• yhteistyökeskuksen ja sinne sijoitettujen virkamiesten oikeudellisen aseman 
puutteelliseen määrittelyyn 

• yhteistyökeskuksen tietojensaantioikeuden liian ylimalkaiseen määrittelyyn 
ja 

• yhteistyökeskuksen tietojenluovutusoikeuden laajuuteen. 

Työryhmän laatima luonnos laiksi viranomaisten välisestä yhteistyöstä harmaan talouden ja 
talousrikollisuuden torjunnassa oli oikeusministeriön mukaan edellä esitetyn perusteella 
kaiken kaikkiaan siinä määrin keskeneräinen, ettei valmistelua ollut pelkästään sen pohjalta 
tarkoituksenmukaista jatkaa. 
Oikeusministeriön mielestä asian valmistelun tulisi seuraavassa vaiheessa keskittyä 
valmistelutyölle tarpeellisen tietopohjan vahvistamiseen sekä sääntelytarpeiden 
yksityiskohtaisempaan selvittämiseen. Tässä tarkoituksessa tulisi erityisesti 

1) selvittää viranomaisilla voimassa olevan lainsäädännön perusteella olevat mah-
dollisuudet ehkäistä esimerkiksi julkisten varojen väärinkäyttöä, 

2) selvittää viranomaisten nykyisten analyysitoimintojen mahdollisia puutteita ja 
kehittämismahdollisuuksia samoin kuin mahdollisuuksia parantaa viranomais-
ten yhteistyötä analyysitoiminnan alalla, 

3) selvittää viranomaisten tietojensaantioikeudesta ja viranomaisten välisestä tieto-
jenvaihdosta annettua voimassa olevaa sääntelyä sekä sen mahdollisia puutteita, 
ja 

4) selvittää vaihtoehtoisia tapoja tuottaa luotettavaa tutkimustietoa harmaaseen ta-
louteen ja talousrikollisuuteen liittyvistä ilmiöistä. 

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti lähetti 5.10.2008 kitkeränsävyisen kirjeen oi-
keusministerille.167 Sen mukaan ”oikeusministeriö on 22.9.2008 antanut lausuntonsa sisä-
asiainministeriön asettamassa työryhmässä valmistellusta luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi laiksi viranomaisten välisestä yhteistyöstä harmaan talouden ja talousrikollisuuden 
torjunnassa (Virkelakiesitys). Lausuntopyyntö lähetettiin 14.2.2008 ja sitä pyydettiin 
31.3.2008 mennessä. Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin jatkoon liittyvän lainsää-
dännön valmistelu on ollut puoli vuotta pysähdyksissä oikeusministeriön lausuntoa odotel-
taessa. Työryhmän väliraportista oikeusministeriö ei antanut lausuntoa. Hallituksen esitys-
luonnos on ollut valmisteltavana työryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina keskeisten 

                                                 
167 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti 5.10.2008 Oikeusministerille: Oikeusministeriön lausunto Virke-
lakiesityksestä. 
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harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan osallistuvien viranomaisten edustajat. Oi-
keusministeriön tietosuoja-asiantuntijan ja tietosuojavaltuutetun mukanaoloa työryhmässä 
pidettiin työryhmää asetettaessa erityisen tärkeänä, jotta suunniteltuun viranomaisten yhtei-
seen analyysitoimintoon liittyvät tietosuojakysymykset tulisivat riittävällä perusteellisuu-
della otetuksi huomioon valmistelutyössä. Tässä ei ilmeisesti ole onnistuttu, koska oikeus-
ministeriön lausunnossa päädytään kymmensivuisen kritiikin jälkeen siihen, että työryhmän 
laatima luonnos on kaiken kaikkiaan siinä määrin keskeneräinen, ettei valmistelua ole pel-
kästään sen pohjalta tarkoituksenmukaista jatkaa.” 
Lainsäädännön valmistelu jatkui työryhmätyön ja annettujen lausuntojen pohjalta valtiova-
rainministeriön, sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Viranomaisyhteistyön kehittämis-
projektin yhteistyönä. Oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla ministeriön tietosuoja-
asiantuntija, entinen tietosuojavaltuutettu Anna-Riitta Wallin laati 10.7.2009 luonnoksen 
valmisteilla olevasta lakiesityksestä.168 Muistiossaan Wallin päätyi siihen, että ehdotettuun 
sääntelyyn näyttää liittyvän monia oikeudellisia ja hallinnollisia ongelmia, jotka oli tarpeen 
selvittää ennen hallituksen esityksen antamista. Erityisen tärkeä on selvittää: 

1) Säädettävän lain tarve ja vaihtoehdot. Wallinin mukaan esimerkiksi viran-
omaisten tiedonsaantimahdollisuuksien osalta tilanne oli merkittävästi toi-
senlainen kuin se oli kymmenen vuotta aikaisemmin ollut, jolloin ns. Virke-
toiminta käynnistyi. Lainsäädäntöä oli kehitetty: verojen ja julkisoikeudel-
listen maksujen perinnässä ja maksuvelvollisuuden toteutumisen seurannas-
sa oli käytettävissä huomattavan laajat tiedonsaantioikeutta ja tietojenkäsit-
telyä koskevat säännökset, jotka mahdollistivat eri viranomaisten, ml. pa-
kollisia vakuutuksia hoitavien yksityisoikeudellisten toimijoiden, tietojen 
yhdistämisen valvontatarkoituksessa. Lainsäädäntöön oli lisäksi sisällytetty 
säännöksiä, jotka oikeuttivat viranomaisen oma-aloitteisesti antamaan tieto-
ja mm. maksuvelvollisuuden toteuttamista koskevaa viranomaisvalvontaa 
varten. 

2) Lain suhde muuhun lainsäädäntöön, kuten henkilötietolakiin ja lakiin vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

3) Ehdotetun uuden viranomaisen toimivaltuuksien suhde muihin viranomai-
siin ja verohallintoon. 

4) Yhteistyökeskuksen tiedonsaanti- ja tiedonkäsittelyoikeuksien (ml. oikeus 
yhdistellä tiedostoja) laajuus ja sääntelyn tarkkarajaisuus. 

5) Olisiko yhteistyöneuvottelukunnan asettaminen tarkoituksenmukainen väli-
vaiheen toimenpide ottaen huomioon vireillä olevat kehittämishankkeet, 
kuten analyysitoimintojen ja niitä koskevan lainsäädännön kehittäminen? 

Verohallituksen ja valtiovarainministeriön kannanottojen perusteella perustettava keskus 
päätettiin sijoittaa verohallinnon eikä valtiovarainministeriön yhteyteen. 

7.12.6 Vuoden 2010 hallituksen esitysluonnos ja siitä annetut lausunnot 

Uusi versio hallituksen esityksestä lähetettiin valtiovarainministeriöstä lausunnolle vuoden 
2010 maaliskuussa. Tässä versiossa sekä lain nimi että perustettavan yksikön organisointi ja 
toiminta-ajatus olivat melkoisesti muuttuneet edellisestä, vuoden 2008 helmikuussa lausun-
nolla käyneestä versiosta. Aiemmassa versiossa valmisteltiin lakia viranomaisten välisestä 
yhteistyöstä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa ja siihen sisältyi säännös 
kaikkia viranomaisia koskevasta harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntavelvoit-
                                                 
168 Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto, Anna-Riitta Wallin: Luonnos laiksi harmaan talouden ja talousri-
kollisuuden torjunnan viranomaisyhteistyökeskuksesta; eräitä näkökohtia. Muistio 10.7.2009. 
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teesta. Uusi hallituksen esitysluonnos koski pelkistetysti lakia harmaan talouden selvitys-
keskuksesta ja siitä oli viranomaisten harmaan talouden torjunta- ja yhteistyövelvoite pois-
tettu. Organisatorisesti uusi selvityskeskus (aikaisemmin yhteistyökeskus) oli sijoitettu ve-
rohallintoon eikä valtiovarainministeriöön ja siinä työskentelevät henkilöt olivat suoraan 
verohallinnon palveluksessa eivätkä eri viranomaisten yksikköön sijoittamia. 
Yksikön roolissa oli tapahtunut periaatteessa merkittävä muutos. Aiemmassa versiossa läh-
tökohtana oli se, että yksikkö keräsi laajoilla tietojensaantioikeuksilla yritystoimintaa kos-
kevia tietoja viranomais- ja muista lähteistä, analysoi niitä eri viranomaisia edustavien asi-
antuntijoidensa avulla ja luovutti sitten analysoituja tietoja viranomaisille ja julkista tehtä-
vää hoitaville. Uudessa hallituksen esitysluonnoksessa selvityskeskuksen tehtävä oli kaksi-
jakoinen. Ensinnäkin keskuksen tarkoituksena oli laatia ilmiöselvityksiä harmaan talouden 
ilmiöistä, sen torjunnasta ja torjunnan vaikutuksista yksilöimättä organisaatioita tai organi-
saatiohenkilöitä. Tätä tarkoitusta varten sillä oli oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä 
saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta organisaatioiden ja niiden vastuu-
henkilöiden taloudellista toimintaa ja siihen liittyviä laiminlyöntejä koskevia tietoja. Edelli-
seen versioon sisältyneet, analyyseja varten kerätyistä tiedoista muodostuneet analyysire-
kisterit olivat muuttuneet selvitystietojärjestelmän osarekistereiksi. 
Selvityskeskuksen tuli lisäksi laatia eri viranomaisten pyynnöstä organisaatioita ja niihin 
kytkeytyviä henkilöitä koskevia velvoitteidenhoitoselvityksiä laissa yksilöityihin käyttötar-
koituksiin. Näitä selvityksiä koskevan pyynnön perusteella selvityskeskuksella olisi oikeus 
saada salassapitovelvollisuuden estämättä viranomaiselta tai muulta julkista tehtävää hoita-
valta ne tiedot, jotka velvoitteidenhoitoselvitystä pyytävä viranomainen oli oikeutettu saa-
maan laissa säädettyä tehtävää varten. Velvoitteidenhoitoselvityksiä varten ei siis ollut tar-
koitus laajentaa kenenkään tietojensaantioikeuksia, mutta selvityskeskuksella olisi mahdol-
lisuus tuottaa ja toimittaa tiedot pyytäjälle kootusti ja kätevästi myös massatietoina. 
Lausuntonsa esitysluonnoksesta antoivat oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, työ- ja 
elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Eläketurvakeskus, Keskusrikospoliisi, 
Poliisihallitus, Rajavartiolaitos, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, 
tietosuojavaltuutetun toimisto, tulli, Työttömyysvakuutusrahasto, Valtakunnanvoudinviras-
to ja Verohallinto. 
Poliisihallitus kritisoi lausunnossaan luonnoksen kohtaa, jonka mukaan selvityskeskuksella 
olisi oikeus ilmiöselvitystä varten saada poliisitutkintaa tai esitutkintaa koskevat tiedot. 
Lausunnon mukaan eniten pohdintaa valmisteluvaiheessa aiheutti esitutkintaa tai poliisitut-
kintaa koskevien tietojen luovuttaminen selvittelykeskuksen käyttöön ilmiöselvityksen laa-
timista varten. Tietojen luovuttamista käsiteltiin useissa tapaamisissa, ja lopulta asiassa 
saavutettiin toimiva ratkaisu. Poliisihallitus ihmetteli suuresti, ettei tätä valmistelutyötä ja 
siinä saavutettua ratkaisua ollut huomioitu lausuttavana olevassa lakiesityksessä. Lakiesi-
tyksen keskeisimpänä ongelmana Poliisihallitus näki poliisitutkintaa tai esitutkintaa koske-
vien tietojen luovuttamisen selvittelykeskuksen käyttöön ilmiöselvityksen laatimista varten. 
Poliisiasiain tietojärjestelmä on tietosisällöltään jatkuvasti muuttuva rekisteri, johon kirja-
taan mm. tapahtuneita tai epäiltyjä rikoksia ja rikoksesta epäiltyjen henkilötietoja, mutta 
yhtä lailla esitutkinnan tulosten myötä niitä myös poistetaan sieltä. Esitutkinnassa olevien 
asioiden osalta kyseessä oli rekisteri, jossa käsiteltävät asiat olivat keskeneräisiä. Toisaalta 
päätettyjen rikosasioiden osalta tiedon luovuttamisen näkökulmasta ongelmaksi muodostui 
se, että kirjatut asiat oli siirretty syyttäjälle syyteharkintaan, mutta ei ollut tietoa siitä, oliko 
asia syyteharkinnassa vai oliko syyttäjä tehnyt esimerkiksi syyttämättäjättämispäätöksen. 
Edellä olevan johdosta Poliisihallitus katsoi, että esityksen 4 §:n kohta 8 tulisi poistaa. Li-
säksi saman pykälän joukkotietoja koskevassa viimeisessä momentissa tulisi jättää luovut-
tavalle viranomaiselle tietojen luovuttamiseen liittyvä harkintavalta. Poliisihallitus kritisoi 
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myös lain 6 §:ssä ehdotettua velvoitteidenhoitoselvitysten käyttöala. Pykälään sisältyi 11-
kohtainen luettelo lähinnä taloudellisluonteisista rikoksista, joita varten velvoitteidenhoi-
toselvityksiä voitaisiin laatia. Poliisihallituksen mukaan tämä rajaa tarpeettomasti velvoit-
teidenhoitoselvitysten käyttöalaa. Velvoitteidenhoitoselvitys voisi olla toimiva työkalu 
muun muassa rikoshyödyn jäljittämisessä, jonka vuoksi se tulisi voida laatia aina esitutkin-
nan yhteydessä rikoslajivapaasti. 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto kiinnitti lausunnossaan huomiota samoihin seikkoihin 
kuin Poliisihallituskin. 
Myös Tullihallituksen lausunnossa esitettiin, että Ilmiöselvitysten tietosisällön oikeellisuu-
den varmistamiseksi poliisitutkintaa tai esitutkintaa koskevien tietojen saantioikeus jätettäi-
siin kokonaan pois jatkovalmisteluista. Poliisitutkintaa tai esitutkintaa koskevat tiedot saat-
taisivat tutkinnan edetessä muuttua niin, että niiden alkuperäinen tietosisältö saattoi jopa 
kääntyä päinvastaiseksi. Tietojen jälkikäteinen oikaiseminen voi tapauksesta riippuen olla 
jopa mahdotonta. Myös Tullihallitus piti velvoitteidenhoitoselvityksen rajaamista vain tiet-
tyjen rikostyyppien tutkintaan haitallisena. Selvityskeskukselle ei Tullihallituksen mukaan 
tulisi säätää ehdotonta oikeutta saada pyytävältä viranomaiselta kaikkia velvoitteidenhoi-
toselvityksessä tarvittavia tietoja. Käytännössä tämä tarkoittaisi selvitystä pyytävän viran-
omaisen velvollisuutta tietojen luovuttamiseen. Sen sijaan selvitystä pyytävälle viranomai-
selle tulisi säätää mahdollisuus eli oikeus tarvittaessa luovuttaa selvityskeskukselle tietoja 
salassapitovelvollisuuden estämättä. Samanlainen luovutusoikeus viranomaisella tulisi olla 
myös silloin, kun selvitys tehdään muun kuin juuri kyseisen viranomaisen pyynnöstä. 
Verohallinnon pitkässä lausunnossa kritisoitiin lähes kaikkea ehdotukseen sisältyvää.169 
Verohallinnon näkemyksen mukaan päinvastoin kuin perusteluissa esitetään, ehdotettujen 
laajojen tietomassojen kokoaminen, yhdistäminen ja pitkäaikainen säilyttäminen muodosti-
vat uhan yksityisyyden suojalle. Oli eri asia, kun yksittäinen toimivaltainen viranomainen 
rekisteröi tehtäviensä kannalta tarpeellisia ja välttämättömiä tietoja. Yhteenvetona lausun-
nossa esitetyistä keskeisimmistä seikoista Verohallinto esitti seuraavaa: 

• Selvityskeskuksen organisatorinen asema Verohallinnossa oli lakiehdotuksen perusteella 
epäselvä ja myös suhde Verohallintoa koskevaan lainsäädäntöön oli avoin. Lakiehdotuk-
sessa käytetty harmaan talouden käsite oli selvityskeskuksen tehtävien ja toimivaltuuk-
sien kannalta epäselvä ja tulkinnallinen. Selvityskeskuksen tehtävät muodostuisivat 
myös osittain päällekkäisiksi Verohallinnon oman analyysitoiminnon sekä tietopalvelu-
yksikön tehtävien kanssa. 

• Ilmiöselvitysten ja velvoitteidenhoitoselvitysten ristikkäinen käyttö oli ristiriidassa la-
kiehdotuksen perustelujen kanssa, joissa korostettiin ilmiöselvitysten anonyymia luon-
netta ja selvitysten erillisyyttä. Toiminnassa ei siten noudatettaisi yleisiä tilasto- ja tut-
kimuskäytön periaatteita. Ehdotettu ilmiöselvitystä koskeva sääntely ei vastannut perus-
tuslain eikä mm. henkilötietodirektiivin mukaisia vaatimuksia yksityiselämän ja henkilö-
tietojen suojaan liittyvästä sääntelystä. 

• Velvoitteidenhoitoselvitystä koskeva sääntely ei olisi ehdotetulla tavalla mahdollinen, 
koska selvitystä pyytävän tahon oikeutta tietojen saamiseen ei voitaisi siirtää selvitys-
keskukselle; tiedonsaantioikeudet olivat osa viranomaisen lakisääteisten tehtävien hoi-
tamista ja toimivaltaa. Selvitys olisi myös vakiomuotoinen ja sisältäisi tietoja mm. kol-
mansista tahoista, joihin lakiehdotuksessa nimetyillä viranomaisilla ei näyttäisi yleisesti 
olevan lainsäädäntönsä perusteella tiedonsaantioikeuksia. 

                                                 
169 Verohallinnon lausunnon esittelijänä oli ylitarkastaja Helena Hynynen, joka oli valmistellut myös oikeus-
ministeriön syyskuussa 2008 silloisesta versiosta antaman yhtä lailla kriittisen lausunnon. 
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• Verohallinto ei voisi toimia ehdotetun selvitystietojärjestelmän rekisterinpitäjänä, koska 
Verohallinnolla ei voinut olla oikeuksia käsitellä järjestelmän tietoja eikä muutoinkaan 
mahdollisuuksia vastata henkilötietolain mukaisista rekisterinpitäjän velvoitteista. 

7.12.7 Lausuntokierroksen jälkeen 1.10.2010 annettuun hallituksen 
esitykseen HE 163/2010 vp tehdyt muutokset 

Lausuntojen perusteella esityksen valmistelua jatkettiin Viranomaisyhteistyön kehittämis-
projektissa yhteistyössä valtiovarainministeriön ja verohallinnon kanssa. Lopulliseen 
1.10.2010 annettuun hallituksen esitykseen HE 163/2010 vp tehtiin mm. seuraavat muutok-
set lausunnolla viimeksi käyneeseen luonnokseen verrattuna: 

• Harmaan talouden selvityskeskus muutettiin esityksessä Harmaan talouden selvitysyksi-
köksi. 

• Lakiin lisättiin harmaan talouden ja viranomaisen määritelmät. 

• Yksikön tietojensaantioikeutta ilmiöselvityksiä varten tarkennettiin siten, ettei se enää 
koskenut viranomaisten lisäksi muita julkista tehtävää hoitavia ja tietojen saannin edelly-
tyksenä oli niiden välttämättömyys. 

• Henkilötietojen saantioikeutta oli täsmennetty koskemaan laissa määriteltyjä organisaa-
tiohenkilöitä. 

• Eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien tietojen saantioikeus oli 
rajattu koskemaan vain lakisääteisiä maksuja. 

• Oikeus saada taloudelliseen toimintaan kohdistunutta viranomaisen tai muun julkista 
tehtävää hoitavan valvontaa koskevia tietoja oli poistettu. 

• Poliisitutkintaa tai esitutkintaa koskevien tietojen saantioikeus oli rajattu tietoihin, jotka 
liittyvät rikokseen, jonka epäillään tapahtuneen organisaation toiminnassa taikka organi-
saatiota hyväksi käyttäen.  

• Syyteharkinnassa, syytteessä tai tuomioistuinkäsittelyssä olevia tai olleita asioita koske-
vat tiedot oli rajattu rikoksiin, joiden epäillään tapahtuneen organisaation toiminnassa 
taikka organisaatiota hyväksi käyttäen ja niistä oli poissuljettu salassa pidettäviksi sääde-
tyt tiedot. 

• Tiedot esitutkintaviranomaiselta voitaisiin saada ainoastaan esitutkintaviranomaisen 
suostumuksella ja rikostorjuntaa varten saadut tiedustelutiedot vain rekisterinpitäjän 
suostumuksella.  

• Joukkotietojen saantimahdollisuutta koskeva kohta oli poistettu. 

• Pyydettävät tiedot voitaisiin tietopyynnössä yksilöidä nimen tai muun yksilöintitiedon 
taikka toimialan, sijainnin tai muun ryhmäominaisuuden mukaan. 

• Esitutkintaviranomaisille annettavien velvoitteidenhoitoselvitysten käyttötarkoituksissa 
rikoslajikohtainen luettelo korvattiin rikoksella, josta säädetty enimmäisrangaistus on 
vähintään yksi vuosi vankeutta ja rikoksen epäillään tapahtuneen organisaation toimin-
nassa taikka organisaatiota hyväksi käyttäen.  

• Velvoitteidenhoitoselvitysten käyttötarkoituksiin oli lisätty esitutkintalaissa tarkoitetun 
rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen selvittäminen sekä rikoslain 10 
luvussa tarkoitetun määrittäminen. 



 

132   EDILEX Edita Publishing Oy 2018 

• Velvoitteidenhoitoselvityksiä varten voitiin tiedot saada ainoastaan viranomaisilta eikä 
muulta julkista tehtävää hoitavilta ja niiden edellytyksenä oli välttämättömyys. 

• Esitutkintaviranomaiselta voitiin tietoja saada velvoitteidenhoitoselvityksiä varten aino-
astaan esitutkintaviranomaisen suostumuksella ja rikostorjuntaa varten saadut tiedustelu-
tiedot vain rekisterinpitäjän suostumuksella. 

• Velvoitteidenhoitoselvitykset tuli laatia ja luovuttaa maksutta. 

• Rekisteröidyn tarkastusoikeudesta rajattiin pois tullilain 22 §:n 3 momentissa mainituis-
sa rekistereissä olevat tiedot. 

7.12.8 Hallituksen esitys HE163/2010 vp 

Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettuun lakiin johtaneessa hallituksen esityksessä 
HE 163/2010 vp todettiin, että harmaan talouden ilmiöiden paljastamiseen ja kuvaamiseen 
kohdistuvaa riskianalyysitoimintaa ei ollut säännelty laissa. Laissa ei ollut myöskään määri-
telty harmaan talouden käsitettä. Kukin viranomainen saattoi tehdä omaa toimintaansa var-
ten tutkimuksia ja selvityksiä, mutta selvityksissä voitiin käyttää ainoastaan viranomaisen 
omaa tehtävää varten saatavaa tietoa. Eri viranomaisilla oli tai niihin oltiin suunnittelemas-
sa omia analyysitoimintoja, joiden tehtävänä oli muun muassa analyysien tekeminen viran-
omaisen riskienhallinnan tueksi taikka erilaisten selvitysten tuottaminen operatiivisen toi-
minnan tueksi. Virkessä oli pyritty löytämään keinoja useamman hallinnonalan yhteisten 
ilmiötason selvitysten tuottamiseen. Keskeisenä ongelmana oli ollut viranomaisten tieto-
jenvaihto ja se, ettei Virkellä ollut tehtäviinsä liittyviä tiedonsaantioikeuksia. Selvityksissä 
oli voitu hyödyntää vain yhden viranomaisen tietojenkäsittelyoikeuksia ja selvitysmahdolli-
suuksia kerrallaan, joita oli yhdistelty tilannekuvan ylläpitämiseksi ja yksittäisten tapausten 
selvittämiseksi. Eri viranomaisten hallussa olleita taloudellista toimintaa harjoittavien yri-
tysten ja näihin liittyvien henkilöiden toimintaa, julkisoikeudellisten velvoitteiden hoitoa, 
taloutta ja kytkentöjä koskevia tietoja olisi tullut voida käyttää laajemmin ja yhdistää sa-
massa selvityksessä.170 
Hallituksen esityksen HE 163/2010 vp mukaan yksi laaja-alaisten harmaaseen talouteen 
liittyvien ilmiöiden selvittämisen ongelma oli se, että yritysten vastuuhenkilöiden rikostaus-
taa kuvaavia poliisin tietoja ei voitu yhdistää massamaisesti yritysten taloudellista toimintaa 
kuvaaviin tietoihin, kuten Verohallinnon verotustietoihin. Poliisin rekisteritietojen yhdistä-
mismahdollisuuksien puuttuminen oli heikentänyt mahdollisuuksia palvella Verohallinnon, 
tullin ja muiden valvontaviranomaisten riskianalyysiä ja kohdevalintaa sekä yritystukien 
maksajia, mikä puolestaan vähensi mahdollisuuksia paljastaa julkisiin varoihin kohdistuvia 
harmaan talouden ilmiöitä.171 Huomiota kiinnitettiin siihen, että verojen ja julkisoikeudel-
listen maksujen valvonta oli säädetty veroja ja julkisoikeudellisia maksuja valvovien viran-
omaisten tehtäväksi, ja niiden välttämisestä seuraavan rikollisuuden torjunta oli säädetty 
rikostorjuntaviranomaisten tehtäväksi. Lisäksi usean viranomaisen tehtäviin kuului sen 
varmistaminen, ettei esimerkiksi elinkeinolupia taikka valtionapua myönnetty sellaisille 
tahoille, jotka eivät toimineet laillisesti. Verojen ja julkisoikeudellisten maksujen välttämi-

                                                 
170 HE 163/2010 vp. 
171 Samassa yhteydessä todettiin, että tutkimustoimintaa yleisesti koskevien säännösten perusteella oli mah-
dollista koota kattavasti tietoja. Koska tutkimustoimintaan hankittua tietoa ei voitu luovuttaa muuhun tarkoi-
tukseen, tietoa ei voitu kuitenkaan luovuttaa muiden viranomaisten tehtävissä käytettäväksi. Tutkimustoimin-
taa koskeva sääntely toimintaa koskevine vaatimuksineen soveltui muutoinkin huonosti viranomaisen virka-
toimintaan. 
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sen estämisen voitiin kuitenkin katsoa kuuluvan myös muiden viranomaisten toimintaperi-
aatteisiin.172 
Hallituksen esityksessä HE 163/2010 vp kiinnitettiin huomiota myös siihen, että viran-
omaisten tietojensaantisäännökset yleensä mahdollistivat selvitysten tekemisen itse, mutta 
se edellytti muun muassa erikoistumista muilta viranomaisilta saatujen tietojen yhdistämi-
seen ja tulkintaan harmaan talouden torjunnan näkökulmasta. Tiedon pyytäjän kannalta 
ongelmallista oli puutteellinen tuntemus toisen viranomaisen tietojen laadusta, jolloin ei 
välttämättä kyetty pyytämään oikeita tietoja, yhdistämään saatuja tietoja omiin ja muihin 
tietoihin sekä tulkita koottuja tietoja niin, että tiedon perusteella voitiin muodostaa koko-
naiskuva toiminnasta ja tehdä oikeita johtopäätöksiä.173 
Nykytilaa arvioitaessa hallituksen esityksessä HE 163/2010 vp päädyttiin siihen, että veroi-
hin ja muihin julkisoikeudellisiin maksuihin sekä erilaisiin yhteiskunnan tukiin liittyvien 
rikosten ja väärinkäytösten ennaltaehkäisy edellytti sitä, että viranomaisilla on käytössään 
riittävästi tietoa harmaan talouden ilmiöistä ja niiden vaikutuksista yhteiskunnassa. Se puo-
lestaan edellytti useiden eri viranomaisten käytössä olevien tietojen nykyistä tehokkaampaa 
yhdistämistä ja viranomaisten harmaan talouden torjumiseksi tekemien toimenpiteiden ku-
vaamista sekä näiden vaikutusten arviointia. Myös yhä nopeammin lailliseen talouteen tun-
keutuvan järjestäytyneen rikollisuuden torjunta tarvitsi erityisesti poliisin, Verohallinnon, 
tullin ja muiden julkisoikeudellisia maksuvelvoitteita valvovien viranomaisten tietojen ver-
tailua. Harmaan talouden analysointi vaati aikaisempaa konkreettisempaa analyysiyhteis-
työtä. 

7.12.9 Hallituksen esitykseen eduskuntakäsittelyssä tehdyt muutokset 

Hallituksen esitys 163/2010 vp annettiin 1.10.2010. Tarkastusvaliokunta piti 10.11.2010 
laatimassaan mietinnössä hallituksen esitystä tarpeellisena ja kannatettavana. Uskottava 
viranomaisvalvonta vaatii tuekseen juuri Harmaan talouden selvitysyksikön kaltaisen pysy-
vän organisaation. Samalla järjestelmän rakentuminen yhden luukun periaatteella luo edel-
lytykset kustannustehokkaalle toiminnalle. Tässä suhteessa erityisesti velvoitteidenhoi-
toselvityksillä on keskeinen tehtävä. Sen sijaan ilmiöselvitykset – jo nimestään alkaen – 
ovat epäselvempi tehtäväkenttä. Valiokunta katsoi lisäksi, että viranomaisten tiedonsaanti-
oikeuksia olisi laajennettava nykyisestä, koska tiedonsaantioikeus on avainkysymys har-
maan talouden torjunnassa. Lausuntonaan tarkastusvaliokunta esitti, että valtiovarainvalio-
kunta ottaa edellä olevan huomioon. 
Myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi lausuntonsa 10.11.2010. Valiokunta painotti, 
että tehokasta valvontaa varten valvontaviranomaisilla tulee olla laajat oikeudet tietojen-
saantiin toisilta viranomaisilta omien tehtäviensä suorittamiseksi. Työsuojeluviranomaisten 
tiedonsaantioikeuksia on viime vuosina parannettu ja viranomaisyhteistyötä kehitetty, mut-
ta tiedonsaantimahdollisuudet ovat kuitenkin edelleen suppeita. Valiokunnan saaman selvi-
tyksen mukaan työsuojelusäädösten valvontaa voitaisiin merkittävästi tehostaa, jos työsuo-
jeluviranomaisten tiedonsaantioikeutta verohallinnolta laajennettaisiin koskemaan mm. 
erilaisia verotarkastusten yhteydessä kertyneitä verotustietoja, valvontatietoja, vertailutieto-
ja sekä erilaisia joukkotietoja. Joukkotietojen avulla työsuojeluviranomainen voi muun mu-
assa tiedustella verottajalta, minkä yritysten alihankkijoina tietty yritys on työskennellyt tai 
mitkä yritykset eivät hoida tiettyjä lakisääteisiä velvoitteitaan. Osa rakennustyömaiden pää-
toteuttajina toimivista rakennusliikkeistä toimittaa vapaaehtoisuuteen perustuen neljännes-
                                                 
172 HE 163/2010 vp. 
173 Toisaalta todettiin, että toisen viranomaisen pyynnöstä tehtävä tietojen kuvaaminen ei kuitenkaan ollut 
täysin tuntematon menettelytapa viranomaistoiminnassa. 
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vuosittain verohallinnolle ns. urakoitsijailmoituksen. Urakoitsijailmoituksista ilmenevät 
työmailla työskentelevät yritykset, niiden alihankkijat ja työmaalle näin muodostuneet ali-
hankintaketjut. Urakoitsijailmoitukset olisivat työsuojeluviranomaiselle hyvä työkalu tilaa-
javastuulain valvonnan kohdentamisessa rakennusalalla. Myös tieto yritysten vastuuhenki-
löistä ja heidän kytkennöistään muihin yrityksiin samoin kuin tieto omistajuudesta hyödyn-
täisivät työsuojelun valvontatehtävää. Valiokunta katsoi, että työsuojeluviranomaisen val-
vontatehtävän tehostamiseksi tulee työsuojelun tiedonsaantioikeuksista ja tiedonsaantitar-
peesta tehdä kokonaisvaltainen selvitys ja saattaa työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioi-
keudet vastaamaan työsuojelun laajentunutta tehtäväkenttää harmaan talouden torjunnassa. 
Työsuojeluviranomaisilla tulee olla mahdollisuus hyödyntää Harmaan talouden selvitysyk-
sikön tuottamaa selvitys- ja analysointitietoa, ja työsuojeluviranomainen ja sen valvontateh-
tävä tulee lisätä lakiehdotuksen 6 §:n luetteloon niistä viranomaisista ja niistä käyttötarkoi-
tuksista, joihin velvoitteidenhoitoselvitys voidaan laatia. Valiokunta esitti hallituksen esi-
tystä muutettavaksi siten, että velvoitteidenhoitoselvitysten käyttötarkoituksia koskevaan 6 
§:ään lisättäisiin uusi 14 kohta, jonka mukaan velvoitteidenhoitoselvitys laaditaan tuke-
maan myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa 
laissa (44/2006) säädettyä työsuojeluviranomaisen valvontatehtävää. 
Perustuslakivaliokunnan mietinnössä 16.11.2010 todettiin, että lakiehdotukset voidaan kä-
sitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Valiokunta totesi lisäksi yleisesti, että esityk-
selle on painavat yhteiskunnalliset perusteet ja että esityksellä tavoitellaan varsin hyväksyt-
täviä päämääriä. Lakiehdotus täytti valiokunnan mukaan riittävällä tavalla ne yleiset vaati-
mukset, jotka juontuvat perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädetystä henkilötietojen suojas-
ta ja lailla säätämisen vaatimuksesta sekä niitä koskevasta perustuslakivaliokunnan sovel-
tamiskäytännöstä. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt henkilötietojen suojan 
kannalta tärkeinä sääntelynkohteina ainakin rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitävien henki-
lötietojen sisältöä, niiden sallittuja käyttötarkoituksia mukaan luettuna tietojen luovutetta-
vuus sekä tietojen säilytysaikaa henkilörekisterissä ja rekisteröidyn oikeusturvaa. Näiden 
seikkojen sääntelyn lain tasolla tulee olla lisäksi kattavaa ja yksityiskohtaista. Lailla säätä-
misen vaatimus ulottuu myös mahdollisuuteen luovuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyh-
teyden avulla. Valiokunta kiinnitti kuitenkin huomiota eräisiin yksityiskohtiin, joita tulisi 
tarkentaa ehdotetusta. 
Valtiovarainvaliokunta antoi mietintönsä 26.11.2010. Valiokunta piti perustuslakivaliokun-
nan esittämiä huomautuksia ja muutosehdotuksia pääosin perusteltuina ja ehdotti niiden 
pohjalta tarkennuksia ensimmäisen lakiehdotuksen 2, 4, 5 ja 13 §:iin. Valiokunta esitti li-
säksi täsmennystä lakiehdotuksen 4 §:n 3 momentin muotoiluun. Valiokunta ehdotti, että 
viranomaiskäsite määritellään lähtökohtaisesti julkisuuslain 4 §:n avulla. Käsitteen ulko-
puolelle rajattaisiin kuitenkin julkisuuslain 4 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 2 momentissa 
mainitut tahot. Näin määriteltynä käsite täytti valiokunnan käsityksen mukaan perustuslaki-
valiokunnan asettaman tavoitteen mutta ottaa huomioon selvitysyksikön tehtävän luonteesta 
johtuvan laajan tiedonsaantitarpeen. Lakiehdotuksen 2 §:n 4 kohtaa tulisi muuttaa siis niin, 
että viranomaisella tarkoitetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) 4 §:n 1 momentin 1–7 kohdissa tarkoitettua viranomaista. Lakiehdotuksen 4 
§:ssä säädetään selvitysyksikön oikeudesta saada tietoja ilmiöselvitystä varten. Tiedonsaan-
tioikeus ei edellyttäisi erityistä suostumusta siltä viranomaiselta, jolta tieto pyydetään. Tästä 
olisi kuitenkin poikkeuksena 2 momentissa kuvatut tilanteet, joissa pyyntö kohdistuu esi-
tutkintaviranomaisiin tai rikostorjuntaa varten saatuihin tiedustelutietoihin. Asiantuntija-
kuulemisessa on noussut esiin kysymys, tulisiko vastaava suostumus asettaa ehdoksi myös 
silloin, kun kysymys on tulliviranomaisen riskienhallinnan ja tarkastuksen tiedoista. Valio-
kunta katsoi kuitenkin, ettei tähän ole aihetta. Valvontatoimeen liittyviä tehtäviä ei ole ollut 
tarpeen asettaa minkään viranomaisen osalta erityisasemaan, koska selvitysyksikön tulee 
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kaikissa tilanteissa varmistua, ettei se paljasta salassa pidettäviä tietoja. Perusteena ovat 
julkisuuslain säännökset, joita selvitysyksikön on noudatettava. Julkisuuslain mukaan vi-
ranomaisten asiakirjat ovat salassa pidettäviä mm. silloin, kun ne sisältävät tietoja tarkas-
tuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen vaarantaisi 
valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen. Suostumuksen edellyttäminen yleisesti aset-
taisi koko järjestelmän toimivuuden vaakalaudalle. Selvitysyksikön tehtävät, velvollisuudet 
ja tietojenkäsittelyssä noudatettavat periaatteet on säädetty niin täsmällisesti, ettei tiedon-
saannille ole syytä asettaa lisäehtoja. Toiminta perustuu lisäksi selvitysyksikön ja muiden 
viranomaisten yhteistyöhön ja yhteiseen päämäärään. Lisärajoitukset ovat myös tähän näh-
den aiheettomia. Valiokunnan mukaan lakiehdotuksen 6 §:n velvoitteidenhoitoselvityksen 
käyttötarkoitusten luettelosta puuttuu eräitä harmaan talouden torjunnan kannalta keskeisiä 
käyttötarkoituksia, kuten työvoimahallintoon, työsuojeluun tai ulkomaalaisrekisteröintiin 
liittyviä valvontatehtäviä. Tämä johtuu niitä hoitavien viranomaisten suppeista tiedonsaan-
tioikeuksista. Koska esityksellä ei muutettaisi viranomaisilla nykyisin olevia tiedonsaanti-
oikeuksia, selvitysyksikkö ei voisi tehdä tarkoituksenmukaisia velvoitteidenhoitoselvityksiä 
näitä käyttötarkoituksia varten. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta oli esittänyt, että säännökseen lisättäisiin myös mahdolli-
suus pyytää velvoitteidenhoitoselvitystä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelu-
yhteistoiminnasta (44/2006) annetussa laissa säädettyä työsuojeluviranomaisen valvonta-
tehtävää varten. Sosiaali- ja terveysministeriö oli todennut puolestaan, että työsuojeluviran-
omaisten tiedonsaantioikeus ja -tarve valvontatehtäviään varten tulisi selvittää ensin koko-
naisvaltaisesti. Tavoitteena tulisi olla se, että työsuojeluviranomaisella olisi jatkossa oikeus 
saada valvontatehtävässään muiden viranomaisten lailla tietoja selvitysyksikön avulla. Tä-
mä edellyttää kuitenkin mm. työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoimin-
nasta annetun lain tarkistamista. Koska valmistelu vaatisi aikaa, lakiehdotusta ei voitaisi 
täydentää vielä tässä yhteydessä. Valtiovarainvaliokunta katsoi näillä perusteilla, ettei 6 
§:ää ole perusteltua täydentää vielä tässä vaiheessa. Koska työsuojeluviranomaisten merki-
tys harmaan talouden torjunnassa on kasvanut mm. ulkomaisen työvoiman käytön vuoksi, 
lainvalmistelu tulisi käynnistää pikaisesti ja saattaa työsuojeluviranomaisten oikeudet asi-
anmukaisesti kuntoon. 
Valtiovarainvaliokunta esitti, että lakiehdotuksen 4 §:ään lisätään uusi 4 momentti. Siinä 
todettaisiin perustuslakivaliokunnan edellyttämin tavoin, ettei ilmiöselvitystä varten saatua 
tietoa saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin ilmiöselvitykseen ja velvoitteidenhoitoselvi-
tykseen 5 §:n 3 momentissa säädettyä tarkoitusta varten. Tämä on ollut myös esityksen tar-
koitus, mutta perustuslakivaliokunta katsoo, että lakiin on syytä ottaa siitä nimenomainen 
säännös henkilötietojen suojaan liittyvistä syistä. Valiokunta esitti, että 4 §:ään lisättäisiin 
myös uusi 5 momentti. Sen mukaan ilmiöselvitystä varten saadut, henkilöä koskevat tiedot 
olisi hävitettävä välittömästi, jos selvitysyksikkö toteaa, ettei henkilö ole organisaatiohenki-
lön asemassa. Tämä on ollut esityksen perusteluiden mukaan tarkoituksena, mutta perustus-
lakivaliokunta katsoo, että myös siitä on syytä ottaa lakiin nimenomainen säännös henkilö-
tietojen suojaan liittyvistä syistä. Valiokunta esitti, että 5 §:ään lisätään uusi 5 momentti. 
Jos selvitysyksikkö toteaa, ettei henkilö ole organisaatiohenkilön asemassa, velvoitteiden-
hoitoselvitys olisi lopetettava hänen osaltaan ja häntä koskevat tiedot on hävitettävä välit-
tömästi. Lisäys liittyisi edellä kuvatuin tavoin henkilötietojen suojaan niissä tilanteissa, 
joissa henkilöllä ei ole organisaatiohenkilön asemaa. Velvoitteidenhoitoselvitys tulisi sil-
loin lopettaa tältä osin, ja henkilöä koskevat tiedot olisi hävitettävä välittömästi. Myös tämä 
vastaa esityksen perusteluista ilmenevää tarkoitusta, mutta siitä on syytä ottaa lakiin ni-
menomainen säännös perustuslakivaliokunnan esittämin tavoin. Valiokunta ei pitänyt sen 
sijaan tarpeellisena perustuslakivaliokunnan ehdottamaa täydennystä, jossa todettaisiin sel-
vitysyksikön velvollisuus noudattaa tietoja antanutta viranomaista koskevia erityisiä sään-
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nöksiä tietojen käsittelyssä. Perusteena on se, että esitys ei laajenna miltään osin viran-
omaisten nykyisiä tiedonsaantioikeuksia. Velvoitteidenhoitoselvitys tehtäisiin siis aina 
enintään niillä tiedoilla, joita sitä pyytänyt viranomainen on itse oikeutettu saamaan. Jos 
johonkin tietoon liittyy erityisiä luovutusrajoituksia, ne koskevat yhtä lailla selvitysyksik-
köä. Valiokunta katsoo tämän vuoksi, ettei velvoitteidenhoitoselvityksellä voida sivuuttaa 
henkilötietojen suojaksi säädettyjä, olemassa olevia erityisiä rajoituksia. 
Edellä mainituin muutoksin lait Harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010) sekä Ve-
rohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (1208/2010) tulivat voimaan 1.1.2011. 

8 Pääministeri Kiviniemen kausi 2010–2011 

8.1 Yleistä 

Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen (22.6.2010–22.6.2011) ohjelman mukaan har-
maan talouden torjuntaohjelmassa linjatut toimenpiteet toteutetaan. Kiireellisimpiä hank-
keita ovat rakennusalan urakanantajan ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen, lähetettyjen 
työntekijöiden verovastuun tehostaminen, verohallinnon vertailutietotarkastusten mahdol-
listaminen luottolaitoksissa ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen saaminen julkiseen rekis-
teriin. 
Hallituskaudella käynnistyi verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön toiminta vuo-
den 2011 alussa ja eduskunnan tarkastusvaliokunta julkaisi 25.1.2011 eduskunnan hyväk-
syttäväksi mietintönsä TrVM 9/2010 vp harmaan talouden torjumiseksi. 

8.2 Harmaan talouden selvitysyksikön toiminta käynnistyi vuoden 
2011 alussa 

Hallituksen esityksen HE 163/2010 vp saattelemana Verohallintoon perustettiin 1.1.2011 
pysyvä Harmaan talouden selvitysyksikkö. Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun 
lain (1207/2010) mukaan yksikön tehtävänä on edistää harmaan talouden torjuntaa tuotta-
malla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. Selvitysyksikön toimin-
nassa käytetään eri viranomaisilta saatuja tietoja. Säädetyn tehtävänsä tueksi selvitysyksik-
kö laatii harmaata taloutta koskevia ilmiöselvityksiä. Ilmiöselvityksessä kuvataan harmaan 
talouden ilmiöitä ja harmaan talouden torjuntaa sekä näiden vaikutuksia yksilöimättä orga-
nisaatiota tai organisaatiohenkilöä. Selvitysyksiköllä on oikeus saada salassapitosäännösten 
estämättä viranomaiselta laissa luetellut ilmiöselvityksen laatimiseksi välttämättömät tiedot. 
Selvitysyksikkö laatii lisäksi velvoitteidenhoitoselvityksiä laissa mainittujen viranomaisten 
pyynnöstä laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin. Velvoitteidenhoitoselvitykseen tarvitta-
vien tietojen osalta selvitysyksikön tiedonsaantioikeus on sama kuin selvitystä pyytäneellä 
viranomaisella.174 
Alun perin Harmaan talouden selvitysyksiköllä ei ollut tiedonsaantioikeutta muilta kuin 
laissa määritellyiltä viranomaisilta. Näin ollen selvitysyksikkö ei ollut oikeutettu saamaan 
tietoja sellaisilta yhteisöiltä, laitoksilta tai yksityisiltä henkilöiltä, jotka lain tai asetuksen 
taikka muun säännöksen tai määräyksen perusteella hoitivat julkista tehtävää ja siinä yhtey-
dessä käyttivät julkista valtaa. Tällaisia harmaan talouden torjunnan näkökulmasta merkit-
                                                 
174 Ks. esimerkiksi HE 39/2011 vp. 
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täviä toimijoita olivat ja ovat esimerkiksi Eläketurvakeskus, Työttömyysvakuutusrahasto ja 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ry, kun ne hoitavat julkista tehtävää. Harmaan talouden 
torjunnan näkökulmasta on kuitenkin keskeistä, että yhteisöt, laitokset ja yksityiset tahot 
rinnastetaan viranomaisiin, kun ne lain tai asetuksen taikka muun säännöksen tai määräyk-
sen perusteella hoitavat julkista tehtävää ja siinä yhteydessä käyttävät julkista valtaa. Jo 
30.9.2011 annettiin hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksi-
köstä annetun lain muuttamisesta (HE 39/2011 vp). Esityksessä lain viranomaista koske-
vaan määritelmään on lisätty lain tai asetuksen taikka muun säännöksen tai määräyksen 
perusteella nimetyt yhteisöt, laitokset ja yksityiset henkilöt siltä osin kuin ne julkista tehtä-
vää hoitaessaan käyttävät julkista valtaa.175 Tämä tapaus ilmentää hyvin sitä, kuinka olen-
naisessa määrin lainsäädäntötyö on iterointia, toisin sanoen etenemistä virheitä ja korjauk-
sia tehden. 

Ilmiöselvitys tietojenvaihdon ilmentymänä 

Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 4 §:ssä säädetään selvitysyksikön oikeu-
desta saada tietoja ilmiöselvitystä varten. Tiedonsaantioikeus ei edellytä erityistä suostu-
musta siltä viranomaiselta, jolta tieto pyydetään. Tästä on kuitenkin poikkeuksena 2 mo-
mentissa kuvatut tilanteet, joissa pyyntö kohdistuu esitutkintaviranomaisiin tai rikostorjun-
taa varten saatuihin tiedustelutietoihin. 2 momentin mukaan selvitysyksiköllä on oikeus 
saada tiedot esitutkintaviranomaiselta ainoastaan esitutkintaviranomaisen suostumuksella ja 
rikostorjuntaa varten saadut tiedustelutiedot vain rekisterin pitäjän suostumuksella. Edus-
kuntakäsittelyssä nousi tosin esiin kysymys, tulisiko vastaava suostumus asettaa ehdoksi 
myös silloin, kun kysymys on tulliviranomaisen riskienhallinnan ja tarkastuksen tiedoista. 
Kuten edellä todettiin, valtiovarainvaliokunta katsoi kuitenkin, ettei tähän ollut aihetta.176 
Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 4.1 § kuuluu seuraavasti: Selvitysyksiköl-
lä on oikeus saada pyynnöstä salassapitovelvollisuuden estämättä viranomaiselta ilmiösel-
vityksen laatimiseksi välttämättömät tiedot henkilöstä ja organisaatiosta seuraavasti: 
1) nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus taikka muut yksilöintitiedot sekä yh-

teystiedot; 
2) organisaatiohenkilön asemaa sekä organisaation omistus- ja hallintasuhteita kuvaavat 

tiedot; 
3) taloudellista toimintaa ja taloudellista asemaa kuvaavat tiedot; 
4) veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutus- sekä tullin perimiin 

maksuihin liittyviä velvoitteita sekä niiden hoitamista ja valvontaa kuvaavat tiedot; 
5) maksuhäiriöitä kuvaavat tiedot; 
6) 1 kohdassa tarkoitetut tiedot henkilöön tai organisaatioon takaisinsaannista konkurssi-

pesään annetun lain (758/1991) 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevista henkilöistä; 
7) esitutkintaviranomaiselta esitutkintaa koskevat muutkin kuin 1–6 kohdassa tarkoitetut 

tiedot, kun tieto liittyy rikokseen, jonka epäillään tapahtuneen organisaation toiminnas-
sa taikka organisaatiota hyväksi käyttäen; 

8) lukuun ottamatta oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 
(370/2007) 9 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä oikeudenkäyntiasiakirjoja ja 10 §:ssä 
tarkoitettuja salassa pidettäviksi määrättyjä tietoja, tiedot oikeushallinnon rekistereissä 

                                                 
175 Ks. tarkemmin HE 39/2011 vp. 
176 VaVM 45/2010 vp. 
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olevista syyteharkinnassa, syytteessä tai tuomioistuinkäsittelyssä olevista ja olleista asi-
oista sekä rikosasioita koskevista tuomioista, kun syyteharkinta, syyte tai tuomioistuin-
käsittely liittyy rikokseen, jonka epäillään tapahtuneen organisaation toiminnassa taikka 
organisaatiota hyväksi käyttäen;  

9) Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 28 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa ilmoitetut 
tiedot sekä mainitun ilmoituksen perusteella Verohallinnon saamat rikokseen liittyvät 
muutkin kuin tämän momentin 1–6 kohdassa tarkoitetut tiedot, kun tieto liittyy rikok-
seen, jonka epäillään tapahtuneen organisaation toiminnassa taikka organisaatiota hy-
väksi käyttäen. 

Erikseen on syytä mainita, että hallituksen esityksen HE 39/2011 vp myötä muutettiin 
Harmaan talouden selvitysyksikön oikeutta saada ilmiöselvityksiä varten tietoja. Selvitys-
yksiköllä on ollut tämän jälkeen oikeus saada tieto Verohallinnon yksikön esitutkintaviran-
omaiselle tekemästä ilmoituksesta ja sen käsittelystä. Esityksellä täsmennettiin säännöstä, 
jonka perusteella selvitysyksikön henkilöstölle oli säädetty oikeus käyttää Verohallinnon ja 
sen yksikön tietojärjestelmiä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien toteuttamiseksi. Tä-
mä muutos ei liene huomattavasti vaikuttanut verotulojen määrää lisäävästi, vaan muutos 
on ollut ensisijaisesti lainsäädäntötekninen. Funktioltaan se onkin lähinnä täsmentänyt 
Harmaan talouden selvitysyksikön oikeutta saada ja käyttää tietoja Verohallinnon tekemistä 
rikosilmoituksista ja niiden käsittelyvaiheista, kuten lakiesityksen vaikutuksia luonnehditta-
essa todetaan. 

Velvoitteidenhoitoselvitykset keskeinen osa viranomaistietojenvaihtoa 

Velvoitteidenhoitoselvityksen tarkoituksena on antaa pääasiassa salassa pidettäviin viran-
omaistietoihin perustuva kokonaiskuva selvityksen kohteena olevasta organisaatiosta tai 
organisaatiohenkilöstä ja tukea sitä pyytävän viranomaisen tehtävää helpottamalla ja tehos-
tamalla tehtävään liittyvää tiedonhankintaa ja samalla tukea harmaan talouden torjuntaa 
lisäämällä asiaa käsittelevän viranomaisen tietoa siitä, miten organisaatio tai siihen liittyvä 
organisaatiohenkilö on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa. Velvoitteidenhoitoselvityksen 
tarkoituksena on siis antaa sitä pyytäneelle viranomaiselle kokonaiskuva siitä, millaista 
taloudellista toimintaa kohde harjoittaa ja miten se on hoitanut tästä toiminnastaan aiheutu-
vat, lakisääteiset, veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksui-
hin taikka tullin perimiin maksuihin liittyvät rekisteröitymis-, vakuuttamis-, ilmoitus- ja 
maksuvelvoitteensa. Lisäksi velvoitteidenhoitoselvityksestä selviää, mikä on kohteen kyky 
hoitaa velvoitteensa ja mihin muihin organisaatioihin ja organisaatiohenkilöihin kohde on 
vastuuaseman tai omistuksen kautta kytkeytynyt.177 

8.3 Velvoitteidenhoitoselvitysten käyttötarkoitusten ala Harmaan 
talouden selvitysyksikön toiminnan käynnistyessä 

Velvoitteidenhoitoselvitysten käyttötarkoituksista säädetään Harmaan talouden selvitysyk-
siköstä annetun lain 6 §:ssä. Seuraavassa käydään velvoitteidenhoitoselvitysten ala läpi 
kohta kohdalta.178 Tässä peilataan asiaa vuoden 2011 alun tilannetta vasten, jolloin Har-
maan talouden selvitysyksikön toiminta käynnistyi. 

1. Verohallinnosta annetun lain 2 §:n 1 momentissa säädetty tehtävä. Asianomaisen 
lainkohdan mukaan Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, veroval-

                                                 
177 Ks. esimerkiksi HE 166/2014 vp. 
178 Ks. lähemmin Määttä (2015). 
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vonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenval-
vonta sen mukaan kuin erikseen säädetään.179 Tältä osin on paikallaan korostaa, että 
valtaosa harmaan talouden määritelmän mukaisista laiminlyönneistä koskee sekä 
lukumäärällisesti että rahamääräisesti Verohallinnon valvottavana olevia verovel-
voitteita. 

2. Tullilain (304/2016) 2 §:n 7 kohdassa tarkoitetun tullitoimenpiteen suorittaminen 
sekä Tullin suorittama verotus, verovalvonta ja verojen perintä.180 Tullitoimenpi-
teellä tarkoitetaan kaikkia Tullin tehtäviin kuuluvia virkatoimia tullirikosten esitut-
kintaa ja rajatarkastusta lukuun ottamatta. Tullin tarve saada velvoitteidenhoitosel-
vityksiä on samankaltainen kuin Verohallinnonkin. Tulli voi hyödyntää velvoittei-
denhoitoselvitystä sekä verotuksessa ja verovalvonnassa että myös tullivalvonnassa 
samoin kuin sen perittäväksi säädettyjen maksujen perintäedellytysten arvioinnis-
sa.181 

3. Eläketurvakeskuksesta annetun lain (397/2006) 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa sää-
detty työeläkelakien mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta. 
Eläketurvakeskuksen tehtävänä on muun muassa ”valvoa työeläkelakien mukaisen 
vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista ja ottaa tarvittaessa työnantajan kustan-
nuksella eläkevakuutus siten kuin työntekijän eläkelain 186 ja 187 §:ssä sekä yrittä-
jän eläkelain 143 ja 144 §:ssä säädetään”.182 Toisaalta lain sanamuodon perusteella 
on havaittavissa, että velvoitteidenhoitoselvitysten piiriin eivät kuulu yrittäjän elä-
kelain mukaiset velvoitteet.183 

4. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 10 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyn toimeenpanon valvonta. 
Tältä osin on syytä panna merkille, että mainitussa pykälässä säädetään lukuisista 
eri tehtävistä. Velvoitteidenhoitoselvitysten soveltamisalaan eivät suinkaan kuulu 
nämä kaikki, vaan ainoastaan työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyn toi-
meenpanon valvonta.184 

5. Alkoholilain (1143/1994) 41 ja 42 §:ssä säädettyjen tehtävien hoitaminen. Alkoho-
lilain 41 §:ssä säädetään tuotevalvontakeskuksesta, jonka toimivaltaan alkoholi-
juomien vähittäismyynnin ja anniskelun lupahallinto ja valvonta, alkoholijuomien 
mainonnan ja myynninedistämisen valvonta sekä niiden ohjaus kuuluvat sen mu-
kaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Pykälässä on myös seitsemänkoh-
tainen luettelo tuotevalvontakeskuksen valvontatehtävistä, kuten siitä, että keskus 
valvoo alkoholipitoisten aineiden valmistusta, maahantuontia ja maastavientiä sekä 
alkoholijuomien tukkumyyntiä.185 Alkoholilain 42 §:ssä säädetään puolestaan alue-
hallintoviraston toimivallasta: ”Alkoholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun lu-
pahallinto ja valvonta sekä alkoholijuomien mainonnan ja myynninedistämisen val-
vonta kuuluvat toimialueellaan aluehallintovirastolle sen mukaan kuin valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään.” Aluehallintoviraston tiedonsaantitarve silloin, kun an-
niskeluluvan hakijana on organisaatio, liittyy muun muassa organisaation toiminnan 

                                                 
179 Ks. lisäksi HE 288/2009 vp. 
180 Ks. myös HE 153/2015 vp. 
181 HE 163/2010 vp. 
182 HE 53/2007 vp ja HE 120/2014 vp. 
183 Ks. myös HE 163/2010 vp, jonka mukaan eläkevakuutusmaksut ovat työnantajan lakisääteisiä velvoitteita, 
joihin liittyvien ilmoitus- ja maksuvelvoitteiden laiminlyönti kuuluisivat harmaan talouden määritelmän pii-
riin. 
184 HE 42/2012 vp. 
185 HE 24/2001 vp. 
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taloudellisiin edellytyksiin ja siltä vaadittavaan luotettavuuteen sekä siihen, onko se 
laiminlyönyt verojen ja muiden julkisoikeudellisten maksujen suorittamisen. Valvi-
ralla on sama tiedonsaantitarve yksinomaiseen toimivaltaansa kuuluvassa alkoholi-
lain 41 §:n 1 momentissa ja 2 momentin 1–4 kohdan säädetyssä valvonnassa.186 

6. Valtionavustuslain (688/2001) perusteella organisaation toimintaa varten annetta-
van rahoituksen myöntäminen ja valvonta. Julkisista varoista organisaation toimin-
taa varten annettavan rahoituksen myöntämisestä ja sen valvonnasta vastaavat hyvin 
monenlaiset valtionapuviranomaiset. Näistä voidaan mainita esimerkkeinä teknolo-
gian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes ja ulkoasiainministeriön kehityspo-
liittinen osasto. Valtionapuviranomaisen tiedontarve liittyy sen selvittämiseen, onko 
avustusta hakevan toiminta järjestetty voimassa olevien säädösten ja määräysten 
mukaisesti.187 

7. Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 
(7/2014) 8 §:ssä tarkoitetun tehtävän hoitaminen. Pykälän 1 momentin mukaan hal-
lintoviranomainen vastaa yleisasetuksen 125 artiklan mukaisesti rakennerahasto-
ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta noudattaen moitteettoman varainhoidon 
periaatteita ja hoitaen ne tehtävät, joista Euroopan unionin lainsäädännössä ja tässä 
laissa säädetään. Pykälän 2 momentissa todetaan puolestaan, että hallintoviranomai-
nen vastaa valtion talousarvioon pääluokkaansa otettujen rakennerahastovarojen ja 
vastaavien kansallisten varojen osoittamisesta välittävien toimielinten käytettäviksi. 
Varojen osoittamispäätöksessä se voi asettaa välittävän toimielimen noudatettavaksi 
asiaa koskevaan Euroopan unionin tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia ehtoja 
ohjelman hallinnoinnista, tuen myöntämisestä, maksamisesta, seurannasta ja val-
vonnasta. Pykälän 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella on annettavissa 
tarkempia säännöksiä hallintoviranomaisen tehtävistä.188 

8. Ulosottokaaressa (705/2007) tarkoitettu täytäntöönpano. Ulosottokaaren 4 luvussa 
säädetään ulosmittauksesta. Luvun 1.1 §:ssä todetaan maksuvelvoitteen täytäntöön-
panoon liittyen, että ”ulosottoperuste, jossa on asetettu rahamääräinen maksuvelvoi-
te, pannaan täytäntöön siten, että hakijan saatavan suorittamiseksi tarvittava määrä 
velalliselle kuuluvaa omaisuutta ulosmitataan 4 luvussa säädetyllä tavalla. Ulosmi-
tattu omaisuus muutetaan rahaksi ja saadut varat tilitetään niin kuin ulosottokaaren 
5 ja 6 luvussa säädetään.” Muun kuin maksuvelvoitteen täytäntöönpanosta sääde-
tään ulosottokaaren 7 luvussa.189 

9. Konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetussa laissa (109/1995) tarkoitettu 
konkurssipesien hallinnon valvonta. Konkurssipesien hallinnon valvonnasta sääde-
tään asianomaisen lain 3–8 §:ssä. Näissä pykälissä säädetään muun ohella pesänhoi-
tajien velvollisuuksista ja konkurssiasiamiehen oikeuksista. Toisaalta esimerkiksi 
saneerausmenettelyihin liittyvä valvonta ei kuulu velvoitteidenhoitoselvitysten käyt-
tötarkoituksen alaan. Konkurssiasiamiehen tehtävänä on muun muassa konkurssi-
pesien julkisselvityksestä huolehtiminen. Konkurssiasiamies voi erityisestä syystä 
päättää, että valtio ottaa vastatakseen selvitysmenettelyn kustannuksista ja määrätä 
pesän konkurssilain (120/2004) mukaiseen julkisselvitykseen. Tällaisia erityisiä syi-
tä ovat esimerkiksi tarpeet konkurssiketjujen katkaisemiseen, saattohoitoilmiöön 
puuttumiseen ja liiketoimintakieltojen hakemiseen. 

                                                 
186 HE 163/2010 vp. 
187 HE 163/2010 vp. 
188 Ks. tarkemmin HE 190/2013 vp. 
189 Ks. laajemmin HE 83/2006 vp. 
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10. Liiketoimintakiellosta annetun lain 19 a §:ssä tarkoitettua liiketoimintakiellon mää-
räämisen edellytysten tutkintaa ja 21 a §:ssä tarkoitettua liiketoimintakiellon nou-
dattamisen valvontaa. Lain 19 a §:n mukaan lain 2 §:ssä tarkoitetun henkilön olles-
sa epäiltynä liiketoiminnassa tehdystä rikoksesta, jota ei voida pitää vähäisenä, tulee 
esitutkinnan yhteydessä tutkia myös, onko liiketoimintakiellon määräämiseen edel-
lytykset. Rikoksen vähäisyys tulee arvioida samoilla perusteilla, joilla arvioidaan 
saman lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua rikollisen menettelyn vähäi-
syyttä. Huomiota tulee siten kiinnittää ensisijaisesti rikoksesta säädettyyn rangais-
tukseen, mutta tämän ohella myös rikollisen menettelyn laajuuteen sekä rikoksen 
ilmenemismuotoon. Poliisin on lisäksi syyttäjän pyynnöstä toimitettava liiketoimin-
takiellon määräämistä tai pidentämistä koskevassa asiassa tutkinta. Lain 21 a §:ssä 
säädetään puolestaan siitä, että liiketoimintakiellon noudattamista valvoo poliisi. 
Valvonnasta on voimassa, mitä poliisilaissa (872/2011) säädetään poliisitutkinnas-
ta.190 Tiedontarve liiketoimintakiellon valvonnassa liittyy liiketoimintakieltoon 
määrätyn henkilön organisaatiokytkentöjen selvittämiseen eli sen selvittämiseen, 
harjoittaako kieltoon määrätty liiketoimintaa tai toimiiko hän organisaatiohenkilö-
nä.191 

11. Poliisin tai rajavartiolaitoksen suorittama rikosten ennalta estäminen ja selvittämi-
nen tai Tullin suorittama esitutkinta, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on 
vähintään yksi vuosi vankeutta ja rikoksen epäillään tapahtuneen organisaation 
toiminnassa taikka organisaatiota hyväksi käyttäen. Muiden rikosten osalta selvi-
tystä ei voi laatia. Sanonnat rikosten ennalta estäminen ja selvittäminen vastaavat 
merkityssisällöltään poliisilain 1 luvun 1 §:n vastaavia sanontoja. Sanonnat kattavat 
konkreettisen rikoksen ennalta estämisen, jo tekeillä olevan rikoksen keskeyttämi-
sen, epäillyn rikoksen esitutkintaedellytysten selvittämisen sekä varsinaisen esitut-
kinnan. Rajavartiolaitoksen rikoksen ennalta estämistoimenpiteisiin sovelletaan ra-
javartiolain (578/2005) 41 §:n 2 momentin mukaan, mitä poliisimiehen toimival-
tuuksista rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi poliisilaissa säädetään. Tul-
liviranomaisen esitutkintaroolista säädetään tullilain 43 §:ssä. Edellä mainittujen ri-
kosten tulee olla tapahtunut organisaation toiminnassa tai organisaatiota hyväksi 
käyttäen. Määritelmä vastaa Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 4 §:n 
1 momentin 7 ja 8 kohdassa olevaa rajausta. Velvoitteidenhoitoselvitys voi tukea 
erityisesti organisaatioiden toiminnassa tehtyjen rikosten esitutkintaa muun muassa 
rikosvastuun selvittämisessä. Velvoitteidenhoitoselvitystä voidaan käyttää organi-
saatiossa päätösvaltaa käyttävien henkilöiden tai muiden organisaation henkilö- tai 
organisaatiokytkentöjen selvittämisen tukemiseen. Tällä saatetaan tukea rikollisen 
toiminnan kokonaisuuden selvittämistä. Velvoitteidenhoitoselvityksellä voidaan tu-
kea myös tahallisuuden ja suunnitelmallisuuden selvittämistä kuvaamalla organisaa-
tion toiminnassa tehdystä rikoksesta epäillyn aikaisempaa yritystoimintaa. Velvoit-
teidenhoitoselvityksellä voidaan myös selvittää esimerkiksi järjestäytyneeseen rikol-
lisryhmään kuuluvien henkilöiden yhteydet organisaatioiden toimintaan ja näin tu-
kea viranomaisia mahdollisten tulevien rikosten ennalta estämisessä.192 

12. Esitutkintalain (805/2011) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun rikok-
sen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen selvittäminen sekä rikoslain 
(39/1889) 10 luvussa tarkoitetun menettämisseuraamuksen määrittäminen. Esitut-
kintalaissa selvitetään edellä mainitun lainkohdan mukaan ”mahdollisuudet rikok-

                                                 
190 HE 198/1996 vp. 
191 HE 163/2010 vp. 
192 HE 163/2010 vp. 
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sella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menet-
tämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöön pa-
nemiseksi”. RL 10 luvun mukaan kysymys voi olla esimerkiksi hyödyn menettämi-
sestä taikka laajennetusta hyödyn menettämisestä. 

13. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun 
lain (503/2008) 35 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu rahanpesun ja terroris-
min rahoittamisen estäminen ja selvittäminen. Rahanpesun ja terrorismin rahoitta-
misen estämisellä ja selvittämisellä tarkoitetaan muun muassa sen rikoksen tutki-
mista, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai ri-
koshyöty on saatu. Velvoitteidenhoitoselvitystä voidaan käyttää esimerkiksi tuke-
maan sen selvittämistä, mistä epäilyttävässä liiketoimessa käytetty omaisuus on pe-
räisin. Velvoitteidenhoitoselvityksestä saataisiin erityisesti tukea sen selvittämises-
sä, löytyykö omaisuuden taustalta laiminlyötyjä julkisoikeudellisia velvoitteita, jois-
ta omaisuus voisi olla peräisin. 

8.4 Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 9/2010 vp julkaistiin 

Eduskunnan tarkastusvaliokunta päätti 10.12.2008 käynnistää ulkopuolisen tutkimuksen 
harmaan talouden katvealueista. Tutkimusta koskeva hankintapäätös tehtiin 5.6.2009 tar-
jousten perusteella ja tutkimuksen tekijäksi valittiin Harmaa Hirvi Oy. Valiokunta nimesi 
tutkimukselle ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimi Matti Ahde ja jäseninä edustajat 
Klaus Pentti, Erkki Pulliainen ja Petri Salo tarkastusvaliokunnasta. Valmistunut tutki-
mus193 luovutettiin tarkastusvaliokunnalle 16.6.2010. 
Tutkimuksessa esitettiin noin 20 toimenpide-ehdotusta harmaan talouden torjunnan tehos-
tamiseksi. Viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskivat ehdotukset rahanpesun valvontaa 
varten saatujen tietojen käyttömahdollisuudesta verovalvonnassa ja Viranomaisyhteistyön 
kehittämisprojektin toimintaa jatkavan Harmaan talouden selvityskeskuksen perustamises-
ta. Tarkastusvaliokunta sai tutkimuksesta 58 taholta kirjalliset asiantuntijalausunnot. Har-
maan talouden selvityskeskuksen perustamiseen suhtauduttiin yleensä myönteisesti, mutta 
näkemykset rahanpesutietojen käyttömahdollisuuden laajentamisesta vaihtelivat. 
Tietosuojavaltuutetun toimiston lausunnossa pohdittiin sitä, minkälaisia tietosuojaan liitty-
viä ongelmia aiheutuisi siitä, jos viranomaisten tietojenvaihdon edellytyksiä parannettaisiin 
esimerkiksi mahdollistamalla rahanpesun valvontaa varten saatujen tietojen hyödyntäminen 
verovalvonnassa ja mikä merkitys on tällöin sillä, että tietojenvaihdon edellytykset olisivat 
motivoitavissa harmaan talouden torjunnasta käsin. Rahanpesulainsäädäntöön on rakennet-
tu havainnointijärjestelmä sitä varten, ettei rahoituspalveluja voitaisiin käyttää väärin. Il-
moitusvelvolliset muun muassa rahoituslaitokset ilmoittavat epätyypillisistä ja poikkeavista 
asiakastapauksista Rahanpesun selvittelykeskukseen, jonka vaativa tehtävä on liittää tapah-
tumailmoitus mahdolliseen alkurikokseen, josta saatua taloudellista hyötyä yritetään peittää 
ja siirtää suomalaisten viranomaisten ulottumattomiin. Myös veropetokset ovat relevantteja 
alkurikoksia. Kun arvioidaan esim. varojen jäädyttämismääräystä, jossa on kyse hyvinkin 
aikakriittisestä toiminnasta, tulisi Rahanpesunselvittelykeskuksella olla käytettävissä tieto 
epäillyistä veropetoksista. Jos tiedollisia järjestelyjä tarvitaan, tulisi niiden tukea nimen-
omaan Rahanpesunselvittelykeskuksen toimintaa. Tätä kautta myös julkiseen talouteen 
kohdistuvien rikosten selvittely ja hyödyn jäljittäminen tehostuu. Tällaisessa havainnointi- 
ja ilmoitusjärjestelmässä ilmoitusvelvolliset ovat oikeutettuja poikkeamaan toiminnassa 
muuten noudatettavista salassapitosäännöksistä. Tätä toimintaa on voitu perustella ilmoi-
                                                 
193 Hirvonen et al. (2010). 
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tusvelvollisten osalta kansainvälisellä maineriskillä, jos käytössä ei olisi tällaisia järjestely-
jä. Se, että tämä järjestely otettaisiin käyttöön painottaen yhtä alkurikoksen asianomistaja-
tahoa (fiskaaliset intressit) ei näytä yleisesti hyväksyttävältä. 
Keskusrikospoliisin mukaan toimenpide-ehdotuksissa mainittiin rahanpesulain mukaisten 
ilmoitusvelvollisten Rahanpesun selvittelykeskukselle tekemien ilmoitusten hyödyntäminen 
viranomaisten välisessä tietojen vaihdossa. Tämä on kannatettava ajatus, mutta se tulee 
toteuttaa siten, että se ei vaaranna ilmoitusvelvollisen ja Rahanpesun selvittelykeskuksen 
välisiä luottamuksellisia suhteita esimerkiksi siten, että ilmoitusten määrä merkittävästi 
laskisi. 
SAK totesi, että tutkimuksesta ei ilmene, millä perusteella käyttömahdollisuus on toistaisek-
si estetty. SAK:n arvion mukaan nämä ovat olennaisia tietoja, joiden avulla on mahdolli-
suus jäljittää järjestäytyneen rikollisuuden ydinryhmän hyvin suunniteltuja ja suuria raha-
määriä käsittäviä toimia. On syytä olettaa, että harmaan ja mustan talouden välillä on yh-
teys, ja että sen yhteyden selvittäminen edellyttää kaiken käytettävissä olevan viranomais-
tiedon saattamista verottajan käyttöön. 
Suomen Yrittäjät kannatti rahanpesun valvonnassa saatujen tietojen laajempaa käyttöä. 
Finanssialan Keskusliitto FK toteaa, että toimenpide-ehdotus on epätarkasti ilmaistu. Oi-
keus tietojen vaihtamiseen riippuu siitä, mistä tiedoista, viranomaisista tai käyttötarkoituk-
sista on kyse. Rahanpesulain 37 §:ssä todetaan yksiselitteisesti, että mainittuja tietoja saa 
käyttää ja luovuttaa vain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja selvittä-
miseksi. Lain esitöissä (HE 25/2008 vp) todetaan, että luovutettavien tietojen käyttötarkoi-
tus on selvitettävä tarkoin eikä tietoja saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin 
ne on alun perin luovutettu. Tietojen luovutuksen ehdoksi voidaan asettaa, että tietoja saava 
sopimuspuoli ei ilman etukäteissuostumusta käytä tai luovuta saatuja tietoja tai todistusai-
neistoa muun asian tutkintaan tai oikeudenkäyntitoimiin kuin sen, joka pyynnössä on mai-
nittu. Yleinen tietojen käyttömahdollisuus verovalvonnassa olisi ilmeisessä ristiriidassa 
tämän kanssa. Edelleen on huomattava, että mm. veroviranomaisilla on rahanpesulain 38 
§:n nojalla velvollisuus ilmoittaa tehtäviensä hoidon yhteydessä ilmi tulleet epäilyttävät 
liiketoimet rahanpesun selvittelykeskukselle. Toimenpidesuosituksen tavoitteena näyttäisi 
olevan tiedonantovelvollisuuden kääntäminen toisin päin. FK:n näkemyksen mukaan tämä 
ei ole tarkoituksenmukaista, ja se on ristiriidassa rahanpesulain tavoitteiden kanssa. 
Finanssivalvonta ei lausunnossaan ottanut kantaa rahanpesutietojen käyttöalan laajentami-
seen sinänsä, mutta selvitti sen sijaan laajasti omia tietojenvaihtomahdollisuuksiaan. Fi-
nanssivalvonnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa tietoja mm. sosiaali- 
ja terveysministeriölle, valtiovarainministeriölle, Valtion vakuusrahastolle ja muulle finans-
simarkkinoita valvovalle tai niiden toimivuudesta vastaavalle viranomaiselle niiden tehtä-
vien hoitamista varten. Finanssivalvonnan on viipymättä annettava valtiovarainministeriöl-
le, sosiaali- ja terveysministeriölle ja Suomen pankille hallussaan olevat tiedot asioista, jot-
ka Finanssivalvonnan arvion mukaan saattavat vaikuttaa merkittävästi finanssimarkkinoi-
den vakauteen tai muuten merkittävästi finanssimarkkinoiden kehitykseen tai aiheuttaa 
merkittäviä häiriöitä rahoitusmarkkinoiden toiminnassa. Kuten raportissa todetaan, viran-
omaisten välisestä tietojenvaihdosta tulee säätää laissa, ja tällä hetkellä lainsäädäntö ei 
mahdollista Finanssivalvonnan ja verohallinnon välistä tietojenvaihtoa. Finanssivalvonta 
katsoo, että selvitettäessä tietojenvaihtoa koskevan säännöstön mahdollisia muutostarpeita 
olisi hyvä tehdä myös kansainvälinen vertailu siitä, miten tietojenvaihtoa veroviranomais-
ten ja muiden viranomaisten välillä on säännelty. 
Poliisihallituksen mukaan valtakunnassa on varsin menestyksekkäästi kehitetty viranomais-
ten yhteistoimintaa talousrikostorjunnan osalta. Poliisihallitus esitti, että viranomaisten vä-
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lisiä tiedonluovuttamissäännöksiä tulisi edelleen väljentää viranomaisviiveiden ja suju-
vamman torjuntayhteistyön aikaansaamiseksi. Viranomaisten yhteistä analyysitoimintoa 
tulisi kehittää erityisesti poliisin ja verohallinnon välillä. Viranomaisrekisteriasioissa tulisi 
harkita Viron mallin käyttöönottoa myös Suomessa. Virossa kaikilla keskeisillä rikostorjun-
ta/verovalvontaviranomaisilla on pääsy tiettyyn rajaan saakka toisten viranomaisten rekiste-
reihin. 
Sosiaali- ja terveysministeriö totesi, että viranomaisten välisten tietojensaantioikeuksien 
turvaamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota sangen rajallisten valvonta- ja tarkastus-
resurssien vallitessa. Työsuojeluviranomaisten osalta tilanteeseen saatiin osittaista paran-
nusta 1.9.2009 voimaan tulleella työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoi-
minnasta annetun lain muutoksella, minkä perusteella työsuojeluviranomaisilla on oikeus 
tietyin edellytyksin saada tietoja veroviranomaisilta ja eläketurvakeskukselta. Tietojensaan-
tioikeuksia on kuitenkin syytä edelleen tarkistaa laajemmiksi, koska se tehostaa viran-
omaistoimintaa merkittävästi. Kaikkien talousrikosten ja harmaan talouden torjuntaan osal-
listuvien viranomaisten välisten tietojensaantioikeuksien laajentaminen on välttämätöntä 
yhteiskunnan huomattavan tärkeiden intressien turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeri-
ön näkemyksen mukaan tietojensaantioikeuden laajentaminen on mahdollista toteuttaa pe-
rustuslaissa turvattua yksityisyyden suojaa loukkaamatta. 
Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan tietojenvaihto viranomaisten kesken on kiistatta 
kustannustehokas keino nostaa kiinnijäämisriskiä lainvastaisesta menettelystä. Tämän 
vuoksi rahanpesua varten saatujen tietojen käyttömahdollisuus verovalvonnassa on tarkoi-
tuksenmukainen toimenpide-ehdotus. Ehdotus harmaan talouden selvitysyksikön toteutta-
misesta on perusteltu ja periaatepäätös sen perustamisesta on jo tehty. 
Eduskunnan tarkastusvaliokunta esitti 25. tammikuuta 2011 eduskunnan hyväksyttäväksi 
25-kohtaista kannanottoa TrVM 9/2010 vp harmaan talouden torjumiseksi. Eduskunta hy-
väksyi mietintöön sisältyvän kannanoton (EK 42/2010 vp – M 8/2010 vp). Tarkastusvalio-
kunnan mietinnön TrVM 9/2010 vp listan kohta 5 koski nimenomaan tietojenvaihtosään-
nösten kehittämistä. ”Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin, jotta viran-
omaisten välistä tietojenvaihtoa ja tietojärjestelmiä sekä muita viranomaisyhteistyön edelly-
tyksiä parannetaan talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa.” Tietojenvaihto-
hankkeiden alaan kuului myös kohta 7. ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimen-
piteisiin harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n 1 momentin tarkistamiseksi 
muun muassa siten, että se kattaa työvoimahallinnon, työsuojelun sekä ulkomaalaisrekiste-
röinnin. Sitä vastoin kohta 6 kuvastaa niitä rajanveto-ongelmia, joita tietojenvaihtohankkei-
ta määriteltäessä muodostuu: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin 
rekisteritietojen ajantasaisuuden, luotettavuuden ja saatavuuden parantamiseksi. Tässä yh-
teydessä on arvioitava myös rekisterimerkintärikosta koskevan sääntelyn kehittämistarvetta, 
jotta kriminalisoinnilla voidaan tehokkaasti ehkäistä ennalta rekisteritietojen vääristely.” 
Edellä mainitulla mietinnöllä rakennettiin siltaa seuraavan hallitusohjelman laatimiseen, 
jossa harmaan talouden torjunta nostettiin yhdeksi kärkihankkeista. 
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9 Pääministeri Kataisen ja Stubbin hallitusten kaudet 
2011–2015 

9.1 Yleistä 

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan toimesta teetetyllä ”Suomen kansainvälistyvä harmaa 
talous” tutkimuksella, tarkastusvaliokunnan tammikuussa 2011 esittämällä ja edellisen 
eduskunnan yksimielisesti hyväksymällä kannanotolla sekä niiden ympärillä käydyllä julki-
sella keskustelulla oli epäilemättä vaikutus siihen, että harmaan talouden torjunta sai ennen 
näkemättömän paljon tilaa pääministeri Kataisen hallituksen (22.6.2011–24.6.2014) ohjel-
massa, joka sellaisenaan siirtyi myös pääministeri Stubbin hallituksen (24.6.2014–
29.5.2015) ohjelman perustaksi. 

9.2 ”Tehostettu harmaan talouden torjunta” hallitusohjelmassa 

Hallitusohjelman mukaan osana vajeen kattamista hallitus toimii päämäärätietoisesti har-
maata taloutta vastaan. Talousrikollisuus ja harmaa talous aiheuttavat yhteiskunnalle mer-
kittäviä tappiota. Harmaa talous oli kansainvälistynyt ja sen määrä, erityisesti työvoimaval-
taisilla aloilla, oli kasvanut Suomessa. Järjestäytynyt ja vakava talousrikollisuus oli myös 
lisääntynyt huolestuttavasti. 
Harmaan talouden torjunta oli hallituksen kärkihankkeita. Hallitus jatkoi talousrikollisuu-
den viidennen torjuntaohjelman toimeenpanoa ja aloitti välittömästi kuudennen toimenpi-
deohjelman valmistelun. Harmaan talouden torjunta vaati laaja-alaista yhteistyötä. Hallitus 
nimitti harmaan talouden torjunnan poikkihallinnollisen ministerityöryhmän. Ohjelman 
toteuttamiseen varattiin riittävät resurssit. Toimenpideohjelma esiteltiin eduskunnalle vuo-
den 2011 loppuun mennessä ja se oli tarkoitus toteuttaa viipymättä. Hallituskaudella toteu-
tettiin myös laaja harmaan talouden vastainen tiedotuskampanja. 
Toimintaohjelman avulla tavoiteltiin varovaisen arvion mukaan 300–400 miljoonan euron 
vuosittaisia vero- ja sosiaalivakuutusmaksutulojen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja rikoshyö-
tyjä. Tässä ohjelmassa päätetyt lukuisat lainsäädäntöhankkeet ja valvonnan lisääminen an-
toivat uskottavan perustan lisätuloille. Tavoitetta tuki valtioneuvoston talousrikollisuuden 
ja harmaan talouden vuosille 2010–2011 laatima torjuntaohjelma, jonka vuositasolla oli 
arvioitu estävän usean sadan miljoonan euron vuosittaiset valtion verojen ja sosiaalivakuu-
tusmaksujen tulomenetykset. 
Tavoitteena oli, että harmaata taloutta kitketään monipuolisella keinovalikoimalla. Hallitus 
vie eteenpäin eduskunnan tarkastusvaliokunnan toimenpide-esityksiä. Kuntia ja julkisyhtei-
söjä kannustetaan mukaan samaan toimintalinjaan. Talousrikollisuuden kiinnijäämisriskin 
nostaminen edellyttää riittäviä viranomaisresursseja (Finanssivalvonta, maistraatit, oikeus-
laitos, syyttäjä, poliisi, rajavalvonta, tulli, työsuojelu, verottaja ja Kilpailuvirasto). Harmaan 
talouden viranomaisresursointi on irrotettava hallituksen tuottavuusohjelmasta. Viran-
omaisresursseja lisätään määräaikaisesti harmaan talouden torjuntaan. 
Hallituksen tarkoituksena oli myös edistää EU:ssa käynnissä olevaa prosessia harmaan ta-
louden torjunnassa. Verojärjestelmän uudistamisessa kotitalousvähennys on esimerkki toi-
mesta, joka on vähentänyt harmaata taloutta. 
Talousrikollisuuteen liittyvää esitutkinta-aikaa ja oikeusprosessia pyrittäisiin lyhentämään. 
Kehitetään edelleen erikoisperintää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi. 
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Selvitetään ja valmistellaan rikoshyödyn perinnässä sovellettavaa käännettyä todistustaak-
kaa ja tarvetta tarkistaa rangaistusasteikkoja tekojen törkeyden mukaan. Ryhdytään toimen-
piteisiin liiketoimintakiellon tehostamiseksi. Selvitetään mahdollisuudet saattaa liiketoimin-
takiellossa olevat henkilöt erilliseen julkiseen rekisteriin. 
Viranomaisten väliset tiedonvaihdon esteet puretaan ja tarvittavat viranomaisrekisterit saa-
tetaan joustavasti harmaan talouden torjuntaviranomaisten käyttöön. Parannetaan rekisteri-
tietojen ajantasaisuutta ja saatavuutta. Ulkomaalaisrekisterinpitäjien tiedonsaantioikeuksia 
laajennetaan. Rahanpesun torjunnassa saatujen valvontatietojen käyttö mahdollistetaan 
myös verovalvonnassa. Vahvistetaan työsuojeluviranomaisten mahdollisuutta tarkastaa se, 
että palkkaus on lainsäädännön ja työpaikkaa koskevan työehtosopimuksen mukainen. Sel-
vitetään kolmikantaisesti työsuojeluvalvonnan resurssien riittävyys ja tarkoituksenmukai-
nen kohdentaminen, toimivaltuudet sekä hallinnolliset kehittämistarpeet. Toteutetaan hal-
lintarekisterien viranomaisjulkisuus. 
Tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden täyttämistä helpotetaan luomalla vero-
hallinnon ylläpitämä rekisteri, josta tilaaja saa tiedon veroveloista. Tilaajavastuulain asian-
mukaisessa toimeenpanossa julkishallinnon on näytettävä esimerkkiä. Julkisia hankintoja 
tehtäessä on varmistettava, että julkishallinnon ostamat palvelut suoritetaan sellaisilla yri-
tyksillä, joilla lakisääteiset asiat ovat kunnossa. Suomi toimii myös aktiivisesti EU:ssa tilaa-
javastuun periaatteen toteuttamiseksi koko yhteisön laajuudessa. 
Selvitetään tilaajavastuulain uudistamistarpeet. Selvitysten pohjalta hallitus valmistelee 
kolmikantaisesti tarpeelliset ehdotukset. Uudistamistyössä otetaan huomioon muun muassa 
tilaajan ja aliurakoitsijan vastuun suhde toimialakohtaisesti, laiminlyöntimaksujen korotta-
minen sekä toistuvien ja tahallisten laiminlyöntien nykyistä voimakkaampi sanktiointi. Uu-
distamistyöhön sisällytetään yritysvaikutusten arviointi. Selvitetään viranomaisten toimin-
taedellytysten ja -valtuuksien kehittämistarpeita harmaan talouden torjunnassa ja ryhdytään 
selvitysten pohjalta tarpeellisiin toimiin kolmikantaisesti. 
Rakennusalan työsuhde- ja verovalvontaa tehostetaan ottamalla työmailla käyttöön vero-
numero pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa. Rakennusalalla otetaan käyttöön työnte-
kijä- ja urakkatietojen kuukausittainen ilmoittamisvelvollisuus Verohallinnolle. 
Hallitus toteuttaa ”Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä ma-
joitus- ja ravitsemusalalla” -työryhmän raportin ehdotukset kolmikantaisen valmistelun 
pohjalta. 
Tehostetaan Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten ja niiden työntekijöiden veroval-
vontaa ottaen huomioon Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet. 
Verotukseen liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden tulee olla samat kaikilla Suomessa asu-
villa työvoimaan osallistuvilla henkilöillä ja riippumattomia maahanmuuttajan asemasta 
verosopimukset ja kansainväliset verosäännökset huomioon ottaen. Tehdään kokonaisarvio 
ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta. Arvioidaan nykyjärjes-
telmän puutteet. Selvityksen pohjalta valmistellaan EU:n lainsäädännön mahdollistamissa 
rajoissa työnantajien velvollisuus ennen työntekijän lähettämistä tehdä Suomen viranomai-
selle ilmoitus lähetetyistä työntekijöistä sekä Suomessa toimivien ulkomaisten työnantajien 
velvollisuus rekisteröityä Suomeen. 
Hallitus selvittää, voidaanko ulkomaille rekisteröidyille yrityksille säätää velvollisuus periä 
lähdevero tai toimittaa ennakonpidätys niiden maksaessa Suomessa tehdystä työstä ve-
ronalaista palkkaa riippumatta siitä, onko yrityksellä Suomessa kiinteä toimipaikka vai ei. 
Suomi toimii eturintamassa kansainvälisen veronkierron lopettamisessa. Selvitetään mah-
dollisuudet ottaa OECD:n kriteereitä tiukempi listaus veroparatiiseiksi katsotuista maista ja 
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alueista. Edistetään automaattisen tietojenvaihdon käyttöönottoa kansainvälisissä veroso-
pimuksissa ja olemassa olevien tietojen vaihdon mahdollisuutta käytetään aktiivisesti. Edis-
tetään myös ylikansallisten yritysten maakohtaisten tilinpäätöstietojen julkistamista. 
Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistuksen yhteydessä varmistetaan viranomaisten riit-
tävät tiedonsaantimahdollisuudet ja huolehditaan siitä, ettei muutos lisää harmaata taloutta. 
Hallitus pitää tärkeänä arvopaperimarkkinoiden omistuksen julkisuuden ja läpinäkyvyyden 
säilyttämistä vähintään nykytasolla. 
Nykyistä arvopapereiden hallintarekisteröintiä kehitetään viranomaisten tiedonsaannin ja 
kansainvälisen viranomaisyhteistyön turvaamiseksi ja veronkierron estämiseksi. Valmiste-
lussa otetaan huomioon kilpailijamaiden vastaava sääntely ja verotuskäytännöt EU-
lainsäädännön kehitys huomioiden. Valmistelun yhteydessä arvioidaan myös uudistusten 
vaikutukset suomalaisen finanssialan kilpailukykyyn ja toimintaedellytyksiin. 
Toteutetaan selvityksen pohjalta kattavasti järjestely, että rajoitetusti verovelvollisille mak-
settavista osingoista peritään lain edellyttämä lähdevero, jollei osingon tosiasiallisesta saa-
jasta ja hänen oikeudestaan pienempään veroon esitetä luotettavaa selvitystä. Suomessa 
toimiville etävälittäjille ja suomalaisten arvopapereiden säilyttäjille valmistellaan velvoite 
antaa vuosi-ilmoitus välittämistään suomalaisten ja Suomeen yleisesti verovelvollisten ar-
vopaperikaupoista. 

9.3 Hallituskausien aikana toteutettuja toimenpiteitä 

Pääministeri Kataisen hallituskaudella vahvistettiin 19.1.2012 kuudes eli tehostettu har-
maan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelma vuosille 2012–2015 
sekä uusi sisäisen turvallisuuden ohjelma 14.6.2012.194 Viimeksi mainitussa ei tuotu esiin 
uusia toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi vaan viitattiin hallituksen vahvistamaan 
talousrikostorjuntaohjelmaan. Tarkastusvaliokunnan toimeksiannosta valmistui vuoden 
2015 tammikuussa arviointi harmaan talouden torjunnantoimenpiteistä vuosina 2010–
2014195 ja siihen perustuva tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 12/2014 vp 4.3.2015. 
Pääministeri Kataisen hallituskauden aikana vahvistettiin 5.10.2012 laki työttömyysetuuk-
sien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (542/2012), 14.12.2012 laki Finanssivalvon-
nasta annetun lain muuttamisesta (752/2012), 12.4.2013 laki kaupallisista tavarankuljetuk-
sista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (262/2013) sekä laki 
Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (263/2013), 
30.8.2013 laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupasta (658/2013) ja 30.12.2013 
uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014). 
Pääministeri Stubbin hallituskaudella vahvistettiin 3.10.2014 mm. verovelkarekisteriä kos-
keva laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta 
(793/2014), 6.3.2015 laki joukkoliikennelain muuttamisesta (177/2015) ja 24.4.2015 uusi 
säätiölaki (487/2015), laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 
§:n muuttamisesta (499/2015) ja laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 
§:n muuttamisesta (500/2015), 24.4.2015 uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 
sekä laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (485/2015). 

                                                 
194 Turvallisempi huominen. Sisäisen turvallisuuden ohjelma. Helsinki 2012, Sisäasiainministeriön julkaisu 
26/2012. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79434. 
195 Markku Hirvonen ja Kalle Määttä (2015). Harmaan talouden torjunta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan 
julkaisu 1/2014. 
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9.4 Kuudes eli tehostettu harmaan talouden torjunnan 
toimintaohjelma 

Tehostettu, 19.2.2012 vahvistettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toi-
mintaohjelma oli kuudes valtioneuvoston periaatepäätös talousrikollisuuden ja harmaan 
talouden vähentämiseksi. Hankkeen toimikausi oli 15.3.2012–31.12.2015. Periaatepäätös 
oli valmisteltu sisäasiainministeriön johdolla yhteistyössä useiden ministeriöiden ja virasto-
jen kanssa. Periaatepäätös sisälsi yhteensä 22 hanketta, joista monet koostuivat tosin kah-
desta tai useammasta alatoimenpiteestä. Periaatepäätöksen mukaan valtioneuvosto edellytti, 
että ministeriöt ja viranomaiset toteuttaisivat tehostetun harmaan talouden ja talousrikolli-
suuden torjunnan toimintaohjelman hankkeet vuosina 2012–2015.196 
Yhtenä periaatepäätöksen kohtana oli se, että viranomaisten välisiä tiedonvaihdon esteitä 
purettaisiin ja tarvittavat viranomaisrekisterit saatettaisiin joustavasti harmaan talouden 
torjuntaviranomaisten käyttöön. Viranomaisten mahdollisuudet antaa laajemmin oma-
aloitteisesti tarpeellisia tietoja vastuuviranomaiselle oli myös pyrkimys selvittää. Talousri-
kollisuuden ja harmaan talouden ehkäisemiseksi laajennettaisiin tarkemman selvityksen 
perusteella esimerkiksi ulkomaalaisasioita hoitavien viranomaisten sekä julkisia tukia ja 
elinkeinolupia myöntävien viranomaisten tiedonsaantioikeuksia. Tehtävän selvityksen pe-
rusteella mahdollistettaisiin rahanpesun torjunnan tietojen käyttö viranomaistoiminnassa 
aikaisempaa laajemmin. Saatujen kokemusten perusteella laajennettaisiin tarvittaessa Har-
maan talouden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvitysten käyttöalaa harmaan talouden 
torjunnassa. Viranomaisten toimintaedellytysten ja -valtuuksien kehittämistarpeita harmaan 
talouden torjunnassa selvitettäisiin ja ryhdyttäisiin selvitysten pohjalta tarpeellisiin toimiin 
kolmikantaisesti. Päävastuutahona tältä osin oli sisäasiainministeriö ja muina vastuutahoina 
kunkin hallinnonalan ministeriöt.  
Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallitusohjelmien loppuseurannassa 2015 kiinnitettiin 
huomiota erikseen harmaan talouden torjunnan toteutumiseen. Tällöin mainittiin muun 
ohella, että viranomaisten välinen tietojenvaihto oli tehostunut. Verohallinnon Harmaan 
talouden selvitysyksikkö laati vuonna 2014 viranomaisten pyynnöstä 104 000 velvoittei-
denhoitoselvitystä. 

9.5 Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia uudistettiin 

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) eli rahoituslaissa säädetään 
työttömyysvakuutusrahaston, sosiaali- ja terveysministeriön, Finanssivalvonnan, vakuutus-
laitosten, Valtiokonttorin, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja muutoksenhakuelinten oi-
keudesta saada tietoja laissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten. Lisäksi rahoituslaissa 
säädetään työnantajan velvollisuudesta tietojen antamiseen. Rahoituslakia muutettiin pu-
heena olevalla vaalikaudella muutoksella (542/2012), joka tuli voimaan 10. lokakuuta 
2012. 
Lain muutoksella työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirrettiin tapaturmavakuutuslaitok-
silta työttömyysvakuutusrahastolle. Lisäksi valtion ja valtion liikelaitosten työttömyysva-
kuutusmaksujen perintä siirrettiin Valtiokonttorilta työttömyysvakuutusrahastolle. Työttö-
myysvakuutusrahasto hoitaa työttömyysvakuutusmaksujen perinnän kokonaisuudessaan ja 
sitä valvoo Finanssivalvonta. Muutoksen yhteydessä työttömyysvakuutusrahastolle säädet-
tiin tehtäväänsä varten aikaisempaa laajemmat tietojensaantioikeudet. 
                                                 
196 Jyrki Kataisen kausi pääministerinä kesti 22.6.2011–24.6.2014; Alexander Stubbin kausi pääministerinä 
kesti 24.6.2014–29.5.2015. 
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Työttömyysvakuutusrahastolla on muutetun työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun 
lain 22 §:n mukaan salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä oikeus saada työttömyysvakuutusmaksun määräämistä, perintää ja valvontaa var-
ten: 
1) väestörekisteriviranomaisilta henkilötunnuksen perusteella yksilöityjen työnantajien 

nimeä, osoitetta, henkilötunnuksen muuttumista ja kuolemaa koskevat tiedot; 
2) Eläketurvakeskukselta ja työeläkelaitoksilta työnantajakohtaisesti tiedot maksetuista 

palkoista ja tiedot yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti vakuu-
tetuista henkilöistä ja ajanjaksoista, joina henkilöt ovat vakuutettuja mainittujen lakien 
mukaisesti sekä henkilöille näinä ajanjaksoina maksetuista palkoista sekä palkkaa mak-
saneiden työnantajien yksilöintitiedot; 

3) tarpeelliset tiedot työnantajalta; 
4) välttämättömät tiedot viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4 

§:n 1 momentin 1–7 kohdassa tarkoitetulta viranomaiselta sekä 2 momentissa tarkoite-
tulta yhteisöltä ja laitokselta silloin, kun viimeksi mainituilla on tai voi olla tietoja työt-
tömyysvakuutusmaksun määräämiseen, perintään tai valvontaan liittyvistä seikoista. 

Eduskuntakäsittelyn aikana perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, että työttömyys-
vakuutusrahaston tietojensaantioikeus on ongelmallisen väljä siltä osin kuin kysymys on 
lakiehdotuksen 22 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesta oikeudesta saada salassapitosään-
nösten rajoittamatta työttömyysvakuutusmaksun määräämistä, perintää ja valvontaa varten 
tarpeelliset tiedot muulta taholta, johon sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettua lakia. Valiokunnan mukaan, kun tietosisältöjä ei tällaisessa yleisessä tietojen luo-
vutustilanteessa ole millään lailla luetteloitu, tietojensaantioikeus on sidottava mainittua 
tarkoitusta varten välttämättömiin tietoihin. Perustuslakivaliokunta katsoi, että lakiehdotuk-
sen 22 §:n 1 momentin 4 kohdan tarkistaminen siten, että oikeus kattaa vain tietojen käyttö-
tarkoituksen kannalta välttämättömien tietojen saamisen, on edellytyksenä lakiehdotuksen 
käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti 
perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti, että työttömyysvakuutusrahaston oikeus 
tietojen saamiseen rajoitetaan välttämättömiin tietoihin ja että tietojen luovuttamiseen vel-
volliset tahot määritellään ehdotettua tarkemmin. 
Merkittävimmät muutokset koskivat Työttömyysrahaston oikeutta tietojensaantiin Verohal-
linnolta. Näitä oikeuksia sekä täsmennettiin että laajennettiin. Lain 22 a §:n mukaan Työt-
tömyysvakuutusrahastolla on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä Verohallinnolta työttömyysvakuutusmaksun määräämistä, 
perintää ja valvontaa varten tarpeelliset: 

1) työnantajien yksilöintitiedot; 

2) tiedot työnantajan ilmoittamista työnantajasuorituksista; 

3) suorituksensaajittain syntymävuodella yksilöidyt tiedot työnantajan verotusta 
varten ilmoittamista maksetuista palkoista ja niihin rinnastettavista suorituksista se-
kä palkansaajalta pidätetyistä veroista ja pakollisista vakuutusmaksuista. 

Työttömyysvakuutusrahastolla on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä oikeus pyynnöstä saada Verohallinnolta yksilöidyis-
tä suorituksensaajista ja työnantajista 1 momentissa tarkoitettuja tietoja vastaavat, 
käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista varten välttämättömät tiedot suorituksen-
saajittain yksilöityinä. 

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden 
tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä Verohallinnolta työnantajiin kohdis-
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tuneita verotarkastuksia koskevat työttömyysvakuutusmaksun määräämistä, perin-
tää ja valvontaa varten tarpeelliset: 

1) työnantajan yksilöintitiedot; 

2) työnantajan Verohallinnolle verotusta varten ilmoittamat, palkanmaksua koske-
vat tiedot ja verotarkastuksessa havaitut palkanmaksuun liittyvien työnantajavelvol-
lisuuksien laiminlyöntiä koskevat tiedot. 

Aikaisempaan lakiin verrattuna uutta oli Työttömyysvakuutusrahaston oikeus saada työnan-
tajakohtaisten palkkojen yhteismäärän lisäksi myös palkansaajakohtaiset tiedot joko pelkäs-
tään syntymävuoden perusteella yksilöityinä tai erityisestä pyynnöstä käsiteltävänä olevan 
asian ratkaisemista varten välttämättömät tiedot myös yksilöidyistä suoritusten saajista. 
Työttömyysvakuutusrahaston tarvetta saada tiedot ilman työntekijöiden nimeä, henkilötun-
nusta tai muuta yksilöintitietoja mutta siten, että tiedoista ilmenevät yksittäisiä suorituksen-
saajia koskevat palkka ja muut tiedot sekä työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuteen ikära-
jojen kautta vaikuttava suorituksensaajan syntymävuosi, perusteltiin sillä, ettei työnantajien 
verotusta varten ilmoittamista tiedoista sellaisenaan ilmene, mitkä ilmoitetuista eristä kuu-
luvat työttömyysvakuutusmaksun piiriin. Työttömyysvakuutusrahaston on voitava valvon-
taa varten muodostaa suorituksensaajakohtaisten luokittelukriteerien perusteella työnantajaa 
koskevista tiedoista useita eri tunnuslukuja, joita verrattaisiin työnantajan työttömyysva-
kuutusrahastolle ilmoittamiin palkkasummiin. Momentissa tarkoitettuja tietoja olisivat hal-
lituksen esityksen mukaan esimerkiksi työnantajan vuosi-ilmoituksilla ja kausiveroilmoi-
tuksella ilmoittamat tiedot. 
Pykälän 2 momentin mukaan työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus saada pyynnöstä 1 
momentissa tarkoitetut, käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista varten välttämättömät tie-
dot suorituksensaajittain yksilöityinä. Suorituksensaajia koskevat tiedot voivat olla tarpeel-
lisia esimerkiksi silloin, kun työnantaja on maksanut palkkoja henkilöille, jotka 12 ja 15 §:n 
perusteella tai esimerkiksi Suomeen lähetettyinä työntekijöinä eivät olisi maksuvelvollisia, 
tai he olisivat yrityksen osaomistaja, joiden työttömyysvakuutusmaksujen suuruus poikkeaa 
työntekijöiden maksuista. Työttömyysvakuutusrahasto voisi yksilöidä asian käsittelemisek-
si tarvittavat Verohallinnolta pyydettävät tiedot joko työnantajan Y-tunnuksen tai henkilö-
tunnuksen tai suorituksensaajan henkilötunnuksen perusteella. 
Pykälän 3 momentin mukaan työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus saada Verohallinnol-
ta työnantajan Verohallinnolle verotusta varten ilmoittamat, palkanmaksua koskevat tiedot 
ja verotarkastuksessa havaitut palkanmaksuun liittyvien työnantajavelvollisuuksien laimin-
lyöntiä koskevat tiedot. Työnantajan verotusta varten ilmoittamien ja verotarkastuksessa 
laiminlyödyiksi havaittujen palkkojen yhteismäärä muodostaisivat sen palkkasumman, jota 
työttömyysvakuutusrahasto vertaisi sille ilmoitettuihin tietoihin. Tiedot ovat tarpeellisia 
tehokkaan valvonnan toteuttamiseksi, koska verotarkastuksessa havaitut laiminlyönnit kos-
kevat useissa tapauksissa myös työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta. 
Rahoituslaissa säädetään lisäksi vakuutuslaitosten ja Valtiokonttorin oikeudesta saada tieto-
ja työttömyysvakuutusmaksun perinnän toteuttamista varten työttömyysvakuutusrahastolta, 
lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta eläkelaitokselta, Eläketurvakeskukselta, verovi-
ranomaisilta sekä viranomaiselta ja muulta taholta, johon viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia sovelletaan. Näillä on oikeus saada työnantajakohtaisesti tiedot 
maksetuista palkoista sekä muista seikoista, jotka ovat välttämättömiä työttömyysvakuu-
tusmaksua koskevan asian käsittelemiseksi sekä työttömyysvakuutusmaksun määräämisek-
si ja perimiseksi. Rahoituslain mukaan työttömyysvakuutusrahastolla, vakuutuslaitoksella, 
Valtiokonttorilla, Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla ja muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada maksutta laissa säädetyt tiedot. Jos tiedot kuitenkin tarvitaan määrätyssä muodossa ja 
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siitä aiheutuu tietojen luovuttajalle olennaisia lisäkustannuksia, ne on kuitenkin korvatta-
va.197 

9.6 Finanssivalvonnan viranomaisyhteistyötä kehitettiin 

Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (752/2012) tuli voimaan vuoden 2013 
alussa. Finanssivalvonnasta annettuun lakiin lisätyssä uudessa 3 c §:ssä säädetään Finanssi-
valvonnan yhteistyöstä kotimaisten viranomaisten kanssa talousrikollisuuden ehkäisyssä ja 
torjunnassa.198 Pykälän 1 momentin mukaan Finanssivalvonnan on osaltaan oltava mukana 
viranomaisyhteistyössä, jonka tavoitteena on talousrikollisuuden ehkäisy ja torjunta. Yh-
teistyöviranomaisina pykälässä mainittaisiin ensinnäkin rahanpesun selvittelykeskus, polii-
si, Harmaan talouden selvitysyksikkö ja Verohallinto. Lisäksi laissa viitataan muihin asian-
omaisiin viranomaisiin. Tällainen on esimerkiksi konkurssiasiamiehen toimisto. Rahanpe-
sun selvittelykeskus on keskusrikospoliisiin perustettu yksikkö, joka hoitaa rahanpesun 
selvittämiseen liittyviä tehtäviä. Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 
(1207/2010) mukaan selvitysyksikön tehtävänä on edistää harmaan talouden torjuntaa tuot-
tamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. Lisäksi yksikkö laatii 
selvityksiä yhteisöistä ja muista yrityksistä muille viranomaisille laissa säädettyihin tarkoi-
tuksiin. 
Yhteistyöstä säätäminen on tärkeää, koska finanssipalvelujen ja finanssijärjestelmän avulla 
voidaan toteuttaa merkittäviä talousrikollisuuden toimia ja koska näiden toimien ehkäisy, 
havaitseminen ja selvittäminen vaativat viranomaisten hyvää yhteistyötä. Tarkoituksena ei 
ole muuttaa Finanssivalvonnan päätehtävää, joka on finanssimarkkinoilla toimivien toimin-
nan valvonta. Finanssivalvonta voi kuitenkin valvonta- ja tarkastustoiminnan yhteydessä 
joissakin tapauksissa saada sellaista olennaista tietoa, jota muut edellä mainitut viranomai-
set tarvitsevat talousrikollisuuden torjunnassa. Tästä syystä Finanssivalvonnan on oltava 
mukana pykälässä tarkoitetussa viranomaisyhteistyössä. Yhteistyö tarkoittaa muun muassa 
yhteisten toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta sekä tietojenvaihtoa.199 
Finanssivalvonnasta annetun lain 3 c §:n 2 momentin mukaan Finanssivalvonnan on viipy-
mättä ilmoitettava 1 momentissa mainituille muille viranomaisille, jos Finanssivalvonta 
valvontatoimintansa yhteydessä epäilee tai havaitsee merkkejä talousrikollisuudesta. Mo-
mentti ei velvoita Finanssivalvontaa oma-aloitteisesti etsimään tällaista tietoa, mutta havai-
tessaan talousrikollisuuteen viittaavia olennaisia seikkoja Finanssivalvonnan on ilmoitetta-
va niistä viipymättä poliisille tai, tapauksen mukaan, rahanpesun selvittelykeskukselle. Fi-
nanssivalvonnan on ilmoitettava poliisille muun muassa silloin, kun Finanssivalvonta val-
vontatoiminnassaan havaitsee seikkoja, jotka viittaavat RL 29 luvussa tarkoitettuun verope-
tokseen tai merkittävään verorikkomukseen taikka RL 30 luvussa tarkoitettuun kirjanpitori-
kokseen tai tilintarkastusrikokseen. Valvoessaan arvopaperimarkkinalain noudattamista 
Finanssivalvonnan olisi niin ikään ilmoitettava poliisille mahdollisesta RL 51 luvussa tar-
koitetusta arvopaperimarkkinarikoksesta. Tämän tulee tapahtua viimeistään siinä vaiheessa, 
kun Finanssivalvonnan epäilyt mahdollisesta arvopaperimarkkinarikoksesta ovat tehtyjen 
selvitysten johdosta osoittautuneet aiheellisiksi. Viipymättä tapahtuvalla ilmoituksella esi-
tutkintaviranomaiselle turvataan nopea ja tehokas esitutkinta. Tämä ehkäisee myös rikos-
prosessin pitkittynyttä käsittelyä ja parantaisi yksilöiden oikeusturvaa sekä vähentää oi-
keusprosessin kustannuksia. Samalla mahdollistetaan se, että esitutkinta- ja syyttäjäviran-

                                                 
197 HE 42/2012 vp. 
198 HE 32/2012 vp. 
199 HE 32/2012 vp. 
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omaisilla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua sen arvioimiseen, tulisiko menettely saat-
taa rikosoikeudelliseen vai hallinnolliseen seuraamusmenettelyyn. Pykälässä tarkoitetun 
yhteistyön tulee käytännössä olla monenkeskistä ja vuorovaikutteista siten, että kaikkien 
osapuolten eli rahanpesun selvittelykeskuksen, poliisin, Harmaan talouden selvitysyksikön, 
Verohallinnon ja Finanssivalvonnan on edistettävä toistensa mahdollisuuksia laissa säädet-
tyjen tehtävien hoitamiseen, jos finanssipalveluja tai finanssijärjestelmiä muutoin käytetään 
tai aiotaan käyttää talousrikollisuuden tarkoituksiin. 
Tietojenvaihdossa on otettava huomioon Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n ja julki-
suuslain säännökset Finanssivalvonnan oikeudesta luovuttaa salassa pidettäviä tietoja. Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 71 § perustuu finanssialan direktiivien säännöksiin salassa-
pitovelvollisuudesta ja tietojenvaihdosta. Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa muun 
muassa syyttäjä- ja esitutkintaviranomaisille rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi. Sen 
sijaan veroviranomaiset eivät kuulu niihin viranomaisiin, joille toimivaltainen finanssival-
vontaviranomainen voi finanssialan direktiivien mukaan luovuttaa salassa pidettäviä tietoja. 
Finanssivalvonnasta annetun lain 71 § tulee sovellettavaksi verolainsäädännön tietojen-
luovutusta koskevien säännösten sijaan.  
Tämä tulkintaperiaate on vahvistettu aikaisemman lain nojalla annetussa korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksessä KHO 1998:14.200 Tästä seuraa, että Finanssivalvonnasta anne-
tun lain 71 § tulee sovellettavaksi myös Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 7 
§:n sijaan. Sanotun 7 §:n mukaan selvitysyksiköllä on oikeus saada salassapitovelvollisuu-
den estämättä viranomaiselta ne velvoitteidenhoitoselvityksen laatimiseksi välttämättömät 
tiedot, jotka velvoitteidenhoitoselvitystä pyytävä viranomainen on oikeutettu saamaan sel-
vityspyynnössä kuvattua käyttötarkoitusta varten. Julkisuuslaissa säädetään muun muassa 
siitä, mitkä asiakirjat on pidettävä salassa. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mu-
kaan salassa pidettäviä ovat muun muassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä 
liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen 
niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa. Julkisuuslakia koskevassa 
hallituksen esityksessä HE 30/1998 vp todetaan, että liike- tai ammattisalaisuutta ei ole 
laissa tarkemmin määritelty. Liikesalaisuudella tarkoitetaan yleensä taloudellisluonteisia, 
lähinnä kaupankäynnin alaan kuuluvia yrityksen salaisuuksia.201 

9.7 Kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupasta säädettiin 

Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupasta (658/2013) tuli voimaan 1. tammikuuta 
2014. Esimerkkinä viranomaisyhteistyöstä mainittakoon Verohallinnon tiedote 7.5.2014, 
jossa kerrottiin, kuinka Verohallinto, poliisi ja aluehallintovirastot valvoivat kuitintar-
joamisvelvollisuuden noudattamista maaliskuussa 2014. Tarkastuksia tehtiin eri puolella 
Suomea yhteensä noin 2 000 pienessä ja keskisuuressa yrityksessä. Tarkastuksissa kiinni-
                                                 
200 Ensimmäisen luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 77/780/ETY 12 artikla (muutettuna direk-
tiivillä 89/646/ETY), joka oli pantu täytäntöön rahoitustarkastuslain 19 §:llä ei sallinut valvonnassa saatujen 
lain 18 §:n mukaan salassa pidettävien tietojen luovuttamista veroviranomaisille. Tietojen luovuttamista kos-
kevaa rahoitustarkastuslain 19 §:ää tulkittiin direktiivin tavoitteiden mukaisesti niin, että se tuli sovellettavak-
si veroviranomaisen tietojensaantioikeutta koskevan verotuslain 49 §:n sijasta. Tällöin veroviranomaisella ei 
ollut oikeutta saada verotuslain 49 §:n nojalla nähdäkseen Rahoitustarkastukselle luottolaitosten valvonnassa 
tulleita asiakirjoja. Verohallituksen antama uudelleenkehotus, jolla Rahoitustarkastus oli velvoitettu esittä-
mään salassa pidettäviä tietoja sisältävät asiakirjat tarkastettaviksi, kumottiin. 
201 HE 32/2012 vp. Valtioneuvoston asetuksella on mahdollisuus antaa tarkempia säännöksiä viranomaisyh-
teistyön toteuttamistavasta. 



 

153   EDILEX Edita Publishing Oy 2018 

tettiin huomiota kuitin tarjoamiseen ja kuitin tietosisältöön sekä ohjattiin kuitintarjoamis-
lain noudattamisessa. Yrityksissä tiedettiin hyvin tämän vuoden alussa voimaan tulleesta 
kuitintarjoamisvelvollisuudesta. Yleensä asiakkaille annettiin kuitti maksutapahtuman yh-
teydessä. Kuittien tietosisällöissä oli puutteita noin puolella tarkastetuista yrityksistä. Kui-
teista puuttuivat esimerkiksi yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot sekä arvonlisäveron 
määrä tai peruste. Joissakin yrityksissä maksukuitit tulostettiin pelkästään korttimaksupäät-
teestä, jonka tuloste ei sellaisenaan täyttänyt kuitille asettuja sisältövaatimuksia. Toteutetus-
ta kuittivalvonnasta ilmoitettiin jo etukäteen, kuten Verohallinnon 19.2.2014 päivätystä 
tiedotteesta ilmenee. Kuten edellä mainittu kuvastaa, viranomaisyhteistyössä voi olla ky-
symys muun muassa viranomaisten yhdessä toteuttamasta lainsäädännön asettamien vel-
voitteiden valvonnasta eli yhteisvalvonnasta. 
Valvonnasta säädetään kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 5 §:ssä. 
Pykälän 1 momentin mukaan Verohallinto ja poliisi valvovat tämän lain noudattamista. 
Alkoholijuomien anniskeluluvan haltijan anniskelupaikassa lain noudattamista valvoo li-
säksi aluehallintovirasto. Käytännössä viimeksi mainittu tarkoittaa sitä, että aluehallintovi-
ranomaisten alkoholitarkastajat valvovat alkoholilainsäädäntöön perustuvien tarkastuksien 
yhteydessä myös kuitintarjoamisvelvollisuutta202. Ahvenanmaan maakunnassa lain noudat-
tamista valvoo Verohallinto. Tarkastuksessa on noudatettava, mitä hallintolain (434/2003) 
39 §:ssä säädetään203. Pykälän 2 momentissa säädetään valvontaviranomaisten keskinäises-
tä valvontatietojen vaihdosta. Säännöksen mukaan valvontaviranomainen saa salassapito-
säännösten estämättä antaa kuitintarjoamisvelvollisuuden valvomista ja laiminlyöntimaksun 
määräämistä varten toiselle valvontaviranomaiselle tietoja valvontatoiminnastaan ja mää-
räämistään laiminlyöntimaksuista. Edellä mainittu kuvastaa mm. sitä, että yhteisvalvonta ja 
tietojenvaihto voivat kietoutua toisiinsa. 

9.8 Lakia valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 
uudistettiin 

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetulla lailla (9/2014) kumottiin sa-
manniminen säädös, joka oli ollut voimassa vuodesta 2007. Uudessa laissa säädetään en-
sinnäkin työ- ja elinkeinoministeriön tiedonsaantioikeudesta salassapitosäännösten estämät-
tä siltä osin kuin ministeriön on tarpeen saada tietoja asianomaiselta elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta liittyen ministeriölle kuuluvaan avustusjärjestelmän hallinnointiin. 
Toiseksi lain 22 §:n 2 momentissa säädetään työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeudesta välttämättömien tietojen saantiin muilta viran-
omaisilta. Työ- ja elinkeinoministeriöllä sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella 
on oikeus korvauksetta saada muulta viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetul-
ta yhteisöltä ja henkilöltä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä koskeva, valvontavelvol-
lisuuden hoitamiseksi tai avustushakemuksen käsittelemiseksi välttämätön tieto, joka muu-
toin olisi pidettävä salassa. Lisäksi tietojen saamisesta on voimassa, mitä siitä valtionavus-
tuslain 31 §:ssä säädetään.204 

                                                 
202 HE 23/2013 vp. 
203 Perustuslakivaliokunta on käytännössään, kuten lausunnossa PeVL 14/2013 vp, toistuvasti kiinnittänyt 
huomiota siihen, että yrityksiin kohdistuvien valvontatyyppisten tarkastusten sääntelyssä on syytä selkeyden 
vuoksi viitata hallintolain (434/2003) tarkastuksia koskeviin 39 §:n yleissäännöksiin. TaVM 16/2013 vp. 
204 Valtionavustuslain 31 §:n mukaan valtionapuviranomaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus 
saada muilta viranomaisilta tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömiä tietoja: 
1) valtionavustuksen hakijan ja saajan taloudellisesta asemasta; 
2) valtionavustuksen hakijan ja saajan julkisista tuista; 
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Perustelujen mukaan avustuksen hakemiseen ja käyttöön liittyy väärinkäytösten riski, joten 
avustusten myöntämisessä ja valvonnassa on tärkeää varmistua siitä, että saajana oleva yri-
tys ja sen vastuuhenkilöt toimivat asianmukaisesti. Avustusten myöntämistä tai maksamista 
ei voida katsoa tarkoituksenmukaiseksi tilanteissa, joissa yritys on olennaisesti laiminlyönyt 
verojen tai muiden julkisoikeudellisten maksujen suorittamisen. Koska erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten osalta toiminta nojaa vahvasti yrittäjän itsensä sekä yrityksen vas-
tuuhenkilöiden työpanokseen ja luotettavuuteen, velvoitteiden hoitamisen tarkastelua ei 
tulisi rajata vain yritykseen, vaan sen tulee tarvittaessa kattaa myös yrityksen vastuuhenki-
löiden muu ja aiempi yritystoiminta. Pykälän nojalla voitaisiin saada tietoja sekä avustuk-
sen hakijasta ja saajasta että sen organisaation vastuuhenkilöistä ja heidän toiminnastaan. 
Tällaisia vastuuhenkilöitä olisivat esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja 
sekä vastuunalaiset ja äänettömät yhtiömiehet. Tietoja voitaisiin saada myös näiden henki-
löiden muusta yritystoiminnasta ja siihen annetuista avustuksista, veroveloista, palkkatur-
vaveloista yms. yritystoimintaan liittyvistä menettelyistä. Vastaavanlainen oikeus tietojen 
saamiseen olisi myös muista avustuksen hakijoista ja saajista, riippumatta näiden oikeudel-
lisesta muodosta. Oikeus tietojen saamiseen olisi tarpeen, jotta ministeriö ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukset voivat hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. 
Edellä mainitut perustelut olivat täysin samat kuin edellisessä, vuoden 2007 alussa voimaan 
tulleessa laissa. Nyt perusteluihin oli kuitenkin tehty lisäys, jonka mukaan riittävän laajan 
tietojen saamisen varmistamiseksi, tietojen saamisesta olisi voimassa myös, mitä siitä valti-
onavustuslain 31 §:ssä säädetään. 
Tietoja pyydettäisiin esimerkiksi veroviranomaiselta siitä, onko yrityksellä avustusta haet-
taessa tai maksatusvaiheessa erääntyneitä veroja tai muita julkisoikeudellisia maksuja mak-
samatta. Lisäksi tietoja voitaisiin pyytää esimerkiksi ulosotto, tulli- ja poliisiviranomaiselta. 
Tietoja koskeva pyyntö olisi aina yksilöitävä ja tiedon käyttötarkoitus ilmoitettava. Näin 
saatua tietoa ei saisi käyttää muuhun kuin pyynnössä ilmoitettuun tarkoitukseen. Tiedot 
voitaisiin luovuttaa myös konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla.205 
Tietojen luovuttamisoikeutta koskevan 23 §:n mukaan tämän lain mukaista tehtävää suori-
tettaessa saatuja tietoja luonnollisen henkilön, yhteisön tai säätiön taloudellisesta asemasta, 
liike- ja ammattisalaisuudesta taikka luonnollisen henkilön henkilökohtaisista oloista saa 
salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle, elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Innovaatiorahoituskeskus Tekesille, valtion erityisrahoi-
tusyhtiölle, maa- ja metsätalousministeriölle, Maaseutuvirastolle, työ- ja elinkeinotoimistol-
le sekä veroviranomaiselle, jos se on tarpeen asianomaiselle viranomaiselle tai erityisrahoi-
tusyhtiölle kuuluvien avustusasioiden käsittelyn tai valvontatehtävien hoitamiseksi. Uusina 
viranomaisina aikaisempaan lakiin verrattuna mainittiin maa- ja metsätalousministeriö sekä 
veroviranomaiset. Nämäkin tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä muodossa tai 
teknisen käyttöyhteyden avulla. Laissa on nimenomainen maininta siitä, että tiedot olisi 
annettava korvauksetta. 
Lainsäädäntömuutos tuli voimaan 1.7.2014. 

                                                                                                                                                     
3) valtionavustuksen hakijaa ja saajaa koskevista muista seikoista, joilla on olennaista merkitystä tämän lain 
noudattamisen varmistamiseksi valtionavustuksen myöntämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa. 
205 HE 174/2013 vp. Riittävän laajan tietojen saamisen varmistamiseksi, tietojen saamisesta olisi voimassa 
myös, mitä siitä valtionavustuslain 31 §:ssä säädetään. 
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9.9 Verovelkarekisteristä säädettiin 

Verovelkarekisteriä koskeva lainsäädäntöuudistus (laki verotustietojen julkisuudesta ja sa-
lassapidosta annetun lain muuttamisesta (793/2014) tuli voimaan 1.12.2014.206 Tässä yh-
teydessä toteutettiin myös viranomaistietojenvaihdon kannalta maininnanarvoinen lain 
muutos. Verotustietolain 17 a §:ää ehdotettiin muutettavaksi siten, että pykälässä säädettäi-
siin Verohallinnon oikeudesta salassapitovelvollisuuden estämättä antaa työsuojeluviran-
omaiselle tiedot tämän yksilöimien henkilöiden veronumeroista työsuojeluviranomaisen 
valvonta- ja tarkastustehtäviä varten. Työsuojeluviranomaiset valvovat työturvallisuuslain 
noudattamista. Työturvallisuuslain 52 a §:ssä on säädetty siitä, että yhteisellä rakennustyö-
maalla työskentelevällä henkilöllä on työmaalla liikkuessaan oltava näkyvillä henkilön yk-
silöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteessa tulee olla näkyvissä muun muassa veronumerosta 
ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa laissa (1231/2011) tarkoitettu henkilö-
kohtainen veronumerorekisteriin merkitty veronumero. Heinäkuun alussa 2014 tuli voi-
maan työturvallisuuslain muutos (364/2013), jossa edellytettiin, että yhteisellä rakennus-
työmaalla pidetään luetteloa siellä työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorit-
tajista. Henkilön veronumero on yksi luetteloon merkittävistä tiedoista. Tiedonsaantioikeu-
den kautta työsuojeluviranomaiset voisivat varmistua tunnisteessa tai luettelossa ilmoitetun 
veronumeron oikeellisuudesta. Tämä parantaisi työsuojeluviranomaisten edellytyksiä val-
voa edellä mainittuja velvoitteita. Tiedot ovat annettavissa teknisen käyttöyhteyden avulla 
tai muutoin sähköisesti. 

9.10 Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 
(693/2006) mukainen liikenneluvan myöntäminen ja 
peruuttaminen 

Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annettu lakiin (342/1991) sisältyi säännös, jonka 
mukaan Lupaviranomaisella (lääninhallitus, tulli tai Ajoneuvohallintokeskus) on oikeus 
saada tietoja rikosrekisteristä ja ajokorttirekisteristä liikenneluvan myöntämistä ja peruut-
tamista koskevien asioiden käsittelyä varten. Vuonna 2004 lain 16 §:ää (179/2004) muutet-
tiin siten, että lupaviranomaisella oli oikeus saada tietoja rikosrekisteristä, ajoneuvoliiken-
nerekisteristä ja ulosottorekisteristä liikenneluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien 
asioiden käsittelyä varten. Hallituksen esityksen HE 180/2003 vp mukaan ulosottorekisterin 
maininta lakitekstissä on tarpeen, jotta lupaviranomaisella olisi mahdollisuus päästä rekiste-
rin suorakäyttäjäksi. Rekisterin sisältämiä tietoja tarvittiin lupaehtojen täyttämisen toden-
tamiseksi. Lain muutos tuli voimaan 1.4.2004. 
Vuoden 2006 syyskuun alussa voimaan tulleen kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä an-
netun lain (693/2006) 33 §:n mukaan lupaviranomaisella oli oikeus saada tietoja rikosrekis-
teristä, sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä ja ulosottorekisteristä sekä verohal-
linnolta verovelkatiedot yhteisöluvan, kotimaan liikenteen luvan ja liikennetraktoriluvan 
myöntämistä, uusimista ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten. Pykälä vasta-
si pääosin voimassa olleen tavaraliikennelain 16 §:ää, mutta luetteloon lisättiin tietojen-
saantioikeus verohallinnon verovelkatiedoista. Tämä helpottaisi lupaviranomaisen lupaha-
kemusten käsittelyä. Tarkoituksena olisi, että lupaviranomainen saisi koneellisen käyttöyh-
teyden avulla ajantasaisen yhteyden kaikkiin mainittuihin rekistereihin.207 

                                                 
206 Ks. lähemmin HE 204/2013 vp. 
207 HE 24/2006 vp. 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 
muuttamisesta (HE 114/2011 vp) sisälsi useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena oli harmaan 
talouden kitkeminen. Ehdotukset liittyvät liikenneluvan saamisen edellytyksiin ja niiden 
valvontaan. Esityksessä ehdotettiin, että luvan myöntävällä lupaviranomaisella eli luvan 
myöntäneellä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja Ahvenanmaan maakunnassa 
Ahvenanmaan valtionvirastolla olisi oikeus saada eri viranomaisilta välttämättömät pyytä-
mänsä tiedot seikoista, jotka voivat osoittaa, että 8 §:ssä säädetyt liikenneluvan myöntämi-
sen edellytykset eivät enää täyty. Lupaviranomaisilla olisi oikeus saada tiedot salassapito-
säännösten estämättä. Tavoitteena olisi harmaan talouden torjuminen niillä keinoilla, joiden 
käyttämiseen elinkeinon luvanvaraisuus antaa edellytyksiä. Tiedot voisivat koskea hyvän 
maineen vaatimukseen liittyviä tietoja, mutta myös verojen maksuun liittyviä rikkomuksia 
ja verojäämiä sekä sosiaaliturvamaksujen laiminlyöntejä. Lupaviranomaisilla olisi oikeus 
saada myös toimialan yritysten vero- ja työsuojelutarkastuskertomukset. Tähän saakka lu-
paviranomaiset olivat saaneet poliisilta tiedon lähinnä tieliikennerikkomuksista sekä työ-
suojeluhallinnolta ajoaikarikkomuksista ja työsuhteeseen liittyvistä rikkomuksista. Muita 
tietoja ne eivät pääsääntöisesti olleet saaneet. 
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä LiVM 14/2011 todettiin, että asiantuntija-
kuulemisessa on myös korostettu viranomaisten välisen tietojenvaihdon monipuolistamista 
siten, että viranomaiset voisivat oma-aloitteisesti luovuttaa toiselle viranomaiselle tietoja, 
joita he ovat omassa tehtävässään havainneet ja joilla voi olla vaikutusta toisen viranomai-
sen tehtäviin. Tämäkin muutos edellyttää valiokunnan mukaan lain tasoista säätelyä ja asian 
jatkovalmistelua. Valiokunta muutti hallituksen esityksessä olleita rekisteritietojen ja val-
vontatietoja koskevien kohtien sanamuotoja perustuslakivaliokunnan käytännön mukaisesti 
siten, että tietojen tuli olla välttämättömiä eikä vain tarpeellisia viranomaisten tehtävien 
toteuttamiseksi. 
Muutetun, 19.12.2011 voimaan tulleen lain (1283/2011) 33 §:n mukaan toimivaltaisella 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja Ahvenanmaan valtionvirastolla on oikeus 
salassapitosäännösten estämättä saada liikenneluvan hakijaa ja haltijaa, liikenteestä vastaa-
vaa henkilöä sekä yrityksen toimitusjohtajaa ja vastuunalaisia yhtiömiehiä koskevat liiken-
neluvan ja EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 4 ja 6 artiklassa tarkoitettua yhteisön liiken-
neluvan myöntämistä, luvan myöntämisen edellytysten tarkastamista, lupien peruuttamista, 
varoituksen antamista, EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 14 artiklassa tarkoitetun henki-
lön soveltumattomuutta koskevien asioiden käsittelyä sekä liikenteenharjoittajan vakavarai-
suuden osoittamiseksi annetun vakuuden palauttamista varten tarpeelliset tiedot rikosrekis-
teristä, sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosottorekisteristä, liiketoiminta-
kieltorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmästä. 
Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja Ahvenanmaan valtionvi-
rastolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada poliisilta, Verohallinnolta, tullilai-
tokselta, työsuojeluhallinnolta ja Liikenteen turvallisuusvirastolta EU:n liikenteenharjoitta-
ja-asetuksen 12 artiklassa tarkoitetun valvonnan toteuttamiseksi tiedot liikenneluvan halti-
joita koskevista yritystarkastuksista ja 8 §:ssä säädettyjen liikenneluvan myöntämisen edel-
lytysten täyttymisen arvioimiseksi välttämättömät muut tiedot. 
Harmaan talouden estäminen oli päätarkoituksensa hallituksen antaessa 21.12.2012 esityk-
sen eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta 
ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta (HE 193/2012 vp). Keinoina ehdotettiin liikennelupapakon selkeyttämistä 
valvonnan parantamiseksi ja tasapuolisten kilpailun edellytysten luomiseksi. Lisäksi ehdo-
tettiin liikennelupaehtojen kiristämistä eräiltä osin, kuljetuksen tilaajan vastuun lisäämistä 
lakia noudattavan kuljetusyrityksen valitsemiseksi ja liikennelupaviranomaisten tekemien 
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tarkastusten lisäämistä. Muun ohessa liikennelupaviranomaisten olisi vuosittain tarkastetta-
va, että liikenneluvan saamisen ehdot ovat vielä voimassa. Verohallinnon harmaan talouden 
selvitysyksikölle annettaisiin oikeus oma-aloitteisesti ilmoittaa lupaviranomaisille luvan 
peruuttamiseen liittyviä tietoja. Lakiin lisättäisiin myös liikenneluvan myöntäjälle oikeus 
pyytää verohallinnon harmaan talouden selvitysyksilöltä velvoitteidenhoitoselvitys liiken-
neluvan saamisen ja voimassaolon ehtojen valvomiseksi. 
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä LiVM 3/2013 vp täsmennettiin asiantuntija-
kuulemisten seurauksena lupaviranomaisen tietojensaantia koskevia säännöksiä. Hallituk-
sen esityksessä on tietojensaantioikeus kytketty Harmaan talouden selvitysyksikön lakiin 
perustuvaan oikeuteen antaa pyydettäessä velvoitteidenhoitoselvitys. Saadun selvityksen 
mukaan velvoitteidenhoitoselvitys ei luo sitä pyytävälle viranomaiselle uutta tiedonsaanti-
oikeutta. Tämän vuoksi tulisi liikenneluvan myöntämiseksi, valvonnan suorittamiseksi ja 
luvan peruuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarvittavien välttämättömien tietojen saan-
nista säätää tässä laissa. Valiokunta ehdotti pykälän 1 momentin muuttamista siten, että 
valvontaviranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada viranomaiselta ja 
muulta julkista tehtävää hoitavalta välttämättömät tiedot. 
Pykälän 2 momenttiin valiokunta ehdotti täsmennyksenä, että 1 momentissa mainituilla 
viranomaisilla on oikeus saada eri rekistereistä 1 momentissa mainittuja tietoja vastaavat 
välttämättömät tiedot. Valiokunta ehdotti 2 momenttiin myös teknisluonteisen muutoksen 
tekemistä. 
Pykälän 3 momenttiin valiokunta ehdotti lisäyksenä, että pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tetut tiedot saadaan pyytää myös organisaatiosta, jossa hakijan organisaatiohenkilö on or-
ganisaatiohenkilöasemassa. Muutos on valiokunnan saaman selvityksen mukaan tarpeen 
riittävän laajan tiedon saamiseksi estettäessä mm. ketjukonkursseja. 
Valiokunta ehdotti myös lisättäväksi uuden 4 momentin, joka mahdollistaa pykälässä tar-
koitettujen tietojen hakemisen teknisen käyttöyhteyden avulla ilman sen suostumusta, jonka 
etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lisäys oli tarpeen, jotta harmaan 
talouden selvitysyksikkö voi luovuttaa tietoja myös velvoitteidenhoitoselvityksen kaltaisel-
la sähköisellä menettelyllä. 
Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettuun lakiin lisättiin liikenneluvan myöntäjälle 
25.4.2013 alkaen oikeus pyytää Harmaan talouden selvitysyksiköltä velvoitteidenhoitosel-
vitys luvanhaltijoista ja -hakijoista sekä niiden organisaatiohenkilöistä liikenneluvan saami-
sen ja voimassaolon ehtojen valvomiseksi. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 
annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (262/2013) tuli voimaan 
25.4.2013. Vastaavasti mainittu oikeus tietojen myöntämiseen annettiin selvitysyksikölle. 
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (263/2013) tuli 
voimaan samoin 25.4.2013. Liikenneluvan myöntäneen viranomaisen on vähintään kerran 
kalenterivuodessa selvitettävä, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen luvan myöntämisen edel-
lytykset. 

9.11 Joukkoliikennelain mukainen liikenneluvan myöntäminen ja 
peruuttaminen 

Vuoden 1991 henkilöliikennelain208 30 §:n mukaan lupaviranomaisella oli oikeus saada 
tietoja rikosrekisteristä ja ajokorttirekisteristä liikenneluvan myöntämistä ja peruuttamista 
koskevien asioiden käsittelyä varten. Säännöstä muutettiin vuonna 2004 siten, että lupavi-
                                                 
208 Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/1991). 
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ranomaisen tietojensaantioikeus sisälsi rikosrekisterissä, ajoneuvoliikennerekisterissä ja 
ulosottorekisterissä olevat tiedot. 209 Vuonna 2007 säädettyyn taksiliikennelain (217/2007) 
29 §:n mukaan lääninhallituksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada taksilu-
van hakijaa, haltijaa ja liikenteestä vastaavaa henkilöä koskevia tietoja rikosrekisteristä, 
sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosottorekisteristä ja verotuksen tietojärjes-
telmästä taksiluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten. Li-
säksi sillä on oikeus saada tietoja näistä rekistereistä 21 §:n 1 momentissa mainittuja tarkis-
tuksia varten. Pykälä vastasi voimassa olevan henkilöliikennelain 30 §:ää siten täydennet-
tynä, että lupaviranomaisella oli oikeus saada tietoja myös sakkorekisteristä ja verotuksen 
tietojärjestelmästä. 
Vuoden 2009 joukkoliikennelain (869/2009) 58 §:n mukaan toimivaltaisella lääninhallituk-
sella oli oikeus salassapitosäännösten estämättä saada joukkoliikenneluvan hakijaa, haltijaa 
ja liikenteestä vastaavaa henkilöä koskevia tietoja sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekis-
teristä, ulosottorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmästä joukkoliikenneluvan ja yhteisön 
kansainvälistä liikennettä koskevan asetuksen 3 a artiklassa tarkoitetun yhteisön liikennelu-
van myöntämistä, lupien myöntämisen edellytysten tarkistamista ja lupien peruuttamista 
koskevien asioiden käsittelyä sekä liikenteenharjoittajan vakavaraisuuden osoittamiseksi 
annetun vakuuden palauttamista varten. Aikaisemmasta poiketen rikosrekisteriä ei enää 
mainittu, koska rikosrekisterin tietojen luovuttamisesta pyritään säätämään tyhjentävästi 
rikosrekisterilaissa.210 
Vuoden 2011 joulukuussa voimaan tulleessa joukkoliikennelain muutoksessa (1219/2011) 
harmaan talouden torjunta oli keskeisessä roolissa. Hallituksen esityksessä HE 101/2011 vp 
harmaa talous mainitaan 36 kertaa. Taustalla oli eduskunnan 3.2.2011 tekemä päätös har-
maan talouden estämiseksi tehtävistä toimenpiteistä eduskunnan tarkastusvaliokunnalle 
tehtyjen selvitysten ja valiokunnan käsittelyn jälkeen. Harmaan talouden torjumisen katsot-
tiin edellyttävän laaja-alaisia toimenpiteitä. Harmaan talouden estämiseksi lupaviranomai-
sen olisi vuosittain tarkastettava eri viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella, täyttääkö 
liikenteenharjoittaja edelleen liikenneluvan saamisen edellytykset. Sen jälkeen lupaviran-
omaisen olisi ryhdyttävä ongelmatilanteissa toimenpiteisiin liikenneluvan peruuttamiseksi.  
Joukkoliikennelain 58 §:n mukaan toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksella oli oikeus salassapitosäännösten estämättä saada joukkoliikenneluvan hakijaa ja 
haltijaa, liikenteestä vastaavaa henkilöä sekä yrityksen toimitusjohtajaa ja vastuunalaisia 
yhtiömiehiä koskevat joukkoliikenneluvan ja EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä kos-
kevan asetuksen 4 artiklassa tarkoitettua yhteisön liikenneluvan myöntämistä, luvan myön-
tämisen edellytysten tarkistamista, lupien peruuttamista, varoituksen antamista, EU:n lii-
kenteenharjoittaja-asetuksen 14 artiklassa tarkoitetun henkilön soveltumattomuutta koske-
vien asioiden käsittelyä sekä liikenteenharjoittajan vakavaraisuuden osoittamiseksi annetun 
vakuuden palauttamista varten välttämättömät tiedot rikosrekisteristä, sakkorekisteristä, 
ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosottorekisteristä, liiketoimintakieltorekisteristä ja verotuk-
sen tietojärjestelmästä. 
Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella oli salassapitosäännösten 
estämättä oikeus saada poliisilta, verohallinnolta, tullilaitokselta, työsuojeluhallinnolta ja 
Liikenteen turvallisuusvirastolta EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 12 artiklassa tarkoite-
tun valvonnan toteuttamiseksi tiedot joukkoliikenneluvan haltijoita koskevista yritystarkas-
tuksista ja 19 §:ssä säädettyjen joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytysten täyttymisen 
arvioimiseksi välttämättömät muut tiedot. 

                                                 
209 12.3.2004/180. 
210 HE 110/2009 vp. 
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Lainkohdan perustelujen mukaan pykälän 1 momenttia ehdotettiin täydennettäväksi niin, 
että toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella olisi oikeus aikaisemman 
lisäksi saada tietoja myös liiketoimintakieltorekisteristä. Kaikista momentissa mainituista 
rekistereistä pitäisi saada tietoja myös yrityksen toimitusjohtajasta ja vastuunalaisista yh-
tiömiehistä. Tietojen käyttötarkoitusta laajennettaisiin niin, että niitä saisi käyttää myös 
varoituksen antamista ja henkilön soveltumattomuutta koskevien tietojen käsittelyä varten. 
Uuden 2 momentin perustelujen mukaan toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksella olisi oikeus saada luvanhaltijoiden valvontaa varten myös muita kuin 1 mo-
mentissa mainituissa rekistereissä olevia tietoja eri viranomaisilta. Tavanomaisesti tiedot 
annettaisiin keskuksen pyynnöstä, mutta momentissa mainittu viranomainen voisi halutes-
saan antaa näitä tietoja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle myös oma-
aloitteisesti. Valvonnasta ja siihen liittyvistä tarkastuksista säädettäisiin 30 a, 30 b ja 30 c 
§:ssä. Yritystarkastuksista saatuja tietoja käytettäisiin EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 
12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten priorisointiin. 
Vuoden 2013 alussa voimaan tulleella joukkoliikennelain muutoksella (872/2012) Joukko-
liikennelain 10 §:ää muutettiin siten, että joukkoliikenneluvan hakijan kotipaikan mukaan 
määräytyvän toimivaltaisen viranomaisen sijaan toimivaltainen viranomainen on aina Ete-
lä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tällä lupahallinnon toimivallan 
keskittämisellä oli hallituksen esityksen (143/2012) mukaan tarkoitus koota joukkoliikenne-
lupiin liittyvä osaaminen ja työ yhteen paikkaan. Tavoitteena on, että lupahallinnon linjauk-
set ja toimintatavat ovat samanlaiset koko maassa. Lainmuutoksen yhteydessä Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle siirrettiin toimivaltaisille elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksille kuuluneet tietojensaantioikeudet. 
Joukkoliikennelain muuttamisesta annetussa hallituksen esityksessä HE 315/2014 vp Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen roolia joukkoliikennelain mukai-
sena lupaviranomaisena esitettiin helpotettavaksi muuttamalla lupavalvontaa koskevaa 
sääntelyä tarkoituksenmukaisemmaksi siten, että valvontaa voidaan tehokkaammin kohden-
taa merkittäviin tapauksiin. Lisäksi joukkoliikenneluvan saamisen edellytyksiin esitettiin 
lisättäväksi harmaata taloutta torjuva säännös. 
Rekisteritietojen ja muiden valvontatietojen saantia koskevaa 58 §:ä esitettiin muutettavaksi 
siten, että voimassaolevan lain 1 ja 2 momentin tilalle lisättäisiin uusi 1–4 momentti, jotka 
vastaavat sisällöltään aiempaa 1 ja 2 momenttia, mutta niihin sisällytettäisiin viittaus vero-
hallinnon Harmaan talouden selvitysyksikköön. Joukkoliikennelupaa myönnettäessä ja lu-
pavalvontaa suoritettaessa tehtävät tarkastukset edellyttävät monien erilaisten viranomais-
tietojen keräämistä yksitellen. Harmaan talouden selvitysyksikkö toimittaa velvoitteiden-
hoitoselvityksiä, joista ilmenevät paitsi vero- ja ulosottovelkojen määrä, myös muut yrityk-
sen vakavaraisuutta ilmaisevat tunnusluvut sekä yrityksen organisaatiohenkilöiden kytken-
nät. Muutos mahdollistaisi näiden tietojen saamisen kerralla teknisen käyttöyhteyden avul-
la. Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan 
selvitysyksikkö voi antaa tiedot joukkoliikenneluvan myöntämistä ja peruuttamista varten. 
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta (177/2015) tuli voimaan 15.3.2015. Harmaan talou-
den selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvitysten käyttö oli periaatteessa mahdollistettu jo 
25.4.2013 voimaan tulleella lainmuutoksella (263/2013), jolla mahdollistettiin velvoittei-
denhoitoselvitysten tekeminen myös liikenneluvan ehtojen täyttymisen tarkastamiseksi 
Harmaan talouden selvitysyksikön tekemä velvoitteidenhoitoselvitys on keskeinen valvon-
nan väline. Liikennekaaren voimaantulon myötä kyseistä lainkohtaa muutetaan siten, että 
viittaukset kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettuun lakiin ja joukkoliikennelakiin 
korvataan viittauksella liikennekaareen. Ehdotettu muutos laajentaa velvoitteidenhoitoselvi-
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tyksen käyttötarkoituksen koskemaan joukko- ja tavaraliikenneluvan lisäksi myös taksilii-
kenneluvan myöntämistä ja peruuttamista.211 

9.12 Kysymys rahanpesun valvontaa varten annettujen tietojen 
käyttömahdollisuudesta harmaan talouden torjunnassa 

9.12.1 Aikaisempi lainsäädäntö ja asiaa koskevat ehdotukset 

Alkuperäisen rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (68/1998) 12 §:n mu-
kaan rahanpesun selvittelykeskuksella oli oikeus saada viranomaiselta tai julkista tehtävää 
hoitamaan asetetulta yhteisöltä rahanpesun selvittämisessä tarvittavat tiedot ja asiakirjat 
maksutta sen estämättä, mitä liike- ja ammattisalaisuutta tai yksilön, yhteisön tai säätiön 
taloudellisia olosuhteita tai taloudellista asemaa koskevien tietojen salassapidosta sääde-
tään. Tietoja sai käyttää ja luovuttaa vain rahanpesun estämiseksi ja selvittämiseksi. 
Rahanpesulain soveltamisalaa laajennettiin 1. kesäkuuta 2003 voimaan tulleella rahanpe-
sulain muutoksella (365/2003) sisältämään myös terrorismin rahoittamisen estämisen ja 
selvittämisen. Vuonna 2008 voimaan tulleessa uudessa rahanpesun ja terrorismin rahoitta-
misen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) rahanpesun selvittelykes-
kuksen oikeus saada, käyttää ja luovuttaa tietoa oli laajennettu koskemaan myös terrorismin 
rahoittamisen estämistä ja selvittämistä. Lakiin lisättiin myös aiemmin käsitelty tulli-, raja-
vartio-, vero- ja ulosottoviranomaisen sekä konkurssiasiamiehen huolehtimisvelvollisuus 
epäilyttävien liiketoimien tai epäillyn terrorismin rahoittamisen ilmoittamisesta selvittely-
keskukselle. 
Vuoden 2014 alussa voimaan tulleella lainmuutoksella (1185/2013) lain 37 §:n 1 momentti 
muutettiin siten, että rahanpesun selvittelykeskuksella on oikeus saada viranomaiselta ja 
julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä sekä ilmoitusvelvollisilta rahanpesun ja 
terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä tarvittavat tiedot ja asiakirjat mak-
sutta sen estämättä, mitä liike- ja ammattisalaisuutta tai yksilön, yhteisön tai säätiön talou-
dellisia olosuhteita, taloudellista asemaa tai verotustietoja koskevien tietojen salassapidosta 
säädetään. Hallituksen esityksen HE 66/2012 vp mukaan aikaisempi pykälän 1 momentti ei 
mahdollista verohallinnon muiden kuin taloudellisia olosuhteita tai taloudellista asemaa 
koskevien tietojen luovuttamista. Verotustiedot käsittävät kuitenkin muitakin kuin taloudel-
lisia olosuhteita tai taloudellista asemaa koskevia tietoja. Näillä tiedoilla voi olla ratkaiseva 
merkitys rahanpesua ja terrorismin rahoitusta selvitettäessä. 
Esityksen mukaan selvittelykeskus pyytää eri viranomaisilta lisätietoja sen selvittämiseksi, 
ovatko epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen kohteena olevan luonnollisen tai oi-
keushenkilön olosuhteet sellaiset, että liiketoimen kohteena olevat varat voisivat olla laillis-
ta alkuperää. Lisätietoja pyydetään muun muassa ulosotto- ja veroviranomaisilta. Erityisesti 
veroviranomaisten hallussa olevien tietojen pohjalta voidaan arvioida henkilön tulot, varal-
lisuus sekä liiketoimien laajuus. Näiden avulla voidaan alustavasti arvioida, onko henkilöllä 
mahdollisuus hallita liiketoimen kohteena olevaa omaisuutta laillisesti. 
Ehdotus rahanpesutietojen laajemmasta hyväksikäytöstä harmaan talouden torjunnassa oli 
mukana jo neljännessä talousrikostorjuntaohjelmassa. Sen mukaan sisäministeriö laatii sel-
vityksen rahanpesutietojen nykyistä laajemmasta käytöstä rikostorjunnassa vuoden 2006 

                                                 
211 HE 161/2016 vp. Yllä mainitun lainkohdan mukaan vastedes ”velvoitteidenhoitoselvitys laaditaan tuke-
maan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) mukaisen henkilöliikenneluvan, tavaraliikenneluvan ja 
taksiliikenneluvan myöntämistä ja peruuttamista”. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 
§:n muuttamisesta (324/2017) tulee voimaan 1.7.2018. 
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aikana. Perusteluna todettiin mm. EU:n komission esittäneen arvonlisäveron väärinkäytök-
siä koskevassa raportissaan rahanpesun valvontaa varten annettujen tietojen hyväksikäyttöä 
karusellikauppojen ja muiden EU:n varoihin kohdistuvien väärinkäytösten torjunnassa. 
Toteutumaton hanke siirtyi viidenteen talousrikostorjuntaohjelmaan (17.12.2009). Sen mu-
kaan sisäasiainministeriö selvittäisi vuonna 2010 rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa 
rahanpesun valvonnasta annettujen tietojen käyttömahdollisuuksien laajentamista talousri-
kosten ja harmaan talouden torjunnassa valvonnan tehostamiseksi. Perusteluissa todettiin 
asian siirtyvän edellisestä talousrikostorjuntaohjelmasta. Rahanpesun selvittelykeskuksen 
ilmoitusvelvollisilta vastaanottamista ilmoituksista, joissa esirikos on todettavissa, 8–10 % 
siirtyy rahanpesua koskevien säännösten mahdollistamina poliisin esitutkintaan. Tavoittee-
na olisi selvittää mahdollisuudet laajentaa rahanpesua varten annettujen tietojen käyttämistä 
esimerkiksi verotuksessa Ruotsin mallin mukaisesti. Ruotsissa poliisi ilmoittaa rahanpesua 
varten saamiaan tietoja Ruotsin verohallinnolle. 
Asian etenemistä käsiteltiin useaan otteeseen talousrikostorjunnan johtoryhmässä. Poliisi-
hallituksen mukaan kyseessä on kokonaisuudessaan varsin herkkä asia, jonka valmisteluun 
tulisi kytkeä muun muassa rahoituslaitosten edustajia. Rahanpesun selvittelykeskuksen tie-
tojen luovutusoikeuden laajentamisoikeutta harkittaessa tulee ottaa huomioon, kuinka luo-
vutusoikeuden laajentaminen vaikuttaa ilmoitusaktiivisuuteen.212 

9.12.2 Asian käsittely ns. pakotelainsäädännön yhteydessä 

Edelleen toteutumattomana hanke otettiin mukaan 19.2.2012 vahvistettuun kuudenteen 
tehostettuun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaan. Asia 
otettiin esille kansainvälisiin pakotteisiin liittyviä säännösmuutostarpeita valmistelevassa 
ulkoasiainministeriön asettamassa virkamiestyöryhmässä, jonka mietintö valmistui vuoden 
2013 helmikuussa. Työryhmän mukaan nykyinen määritelmä ei mahdollista tietojen luovut-
tamista lain 37 §:n nojalla esimerkiksi vero- tai ulosottoviranomaiselle, jos tietojen luovu-
tusvaiheessa ei ole vielä syytä epäillä rikosta. Kuitenkin tietojen luovutus saattaa olla tar-
peen esimerkiksi vero- tai säännöstelyrikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi tai ulosotto-
viranomaisen täytäntöönpanotoimien tehostamiseksi. 
Työryhmä ehdotti lain 37 §:n 5 momenttia muutettavaksi siten, että tietoja saisi käyttää ja 
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estä-
miseksi, paljastamiseksi, selvittämiseksi ja esitutkintaan saattamiseksi sekä viranomaisille 
niille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Sääntely kattaisi siten myös rahanpesun 
paljastamisen ja olisi jo edellä mainitulla tavalla yhdenmukainen poliisilaissa poliisille sää-
dettyjen tehtävien kanssa. Rahanpesun selvittelykeskus arvioisi yksittäistapauksessa, koska 
tietoja olisi tarpeellista luovuttaa. Muutos tehostaisi hallitusohjelmassa 2011 edellytetyllä 
tavalla viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. 
Hallitus antoi 4.12.2014 eduskunnalle ns. pakotelakiesityksen (HE 288/2014 vp). Esityksen 
mukaan erityisesti ehdotuksilla tähdätään viranomaisrekisterien nykyistä tehokkaampaan 
hyödyntämiseen kansainvälisten pakotteiden täytäntöönpanossa. Tässä mielessä olennaisia 
olisivat esimerkiksi Verohallinnon verotusta varten keräämät tiedot ansio- ja pääomatulois-
ta, verotuksessa vähennyskelpoisista koroista, elinkeinotoiminnan tuloista sekä maa- ja 
metsätalouden ja elinkeino- ja verotusyhtymien tuloista, varoista ja veloista. Verohallinnol-
la on lisäksi verotusta varten kerättyjä tietoja eräistä varallisuuseristä, kuten esimerkiksi 
kiinteistöistä, asunto-osakkeista ja arvopapereista. Verotustietojen vertaaminen EU:n pako-
telistaamien henkilöiden luetteloihin näyttäisikin mahdollistavan yksityishenkilöille kuulu-

                                                 
212 Talousrikostorjunnan johtoryhmän kokouspöytäkirja 22.11.2010. 
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van jäädytettävän omaisuuden löytämisen nykyistä kattavammin. Lisäksi kiinteistöjä ja 
osinkoja koskevista tiedoista on hyötyä listattujen oikeushenkilöiden varojen etsimisessä ja 
jäädyttämisessä. 
Rekistereiden käyttöä tehostettaessa olisi otettava täysimääräisesti huomioon rekisteröityjen 
henkilöiden oikeudet, mukaan lukien yksityisyydensuoja sekä henkilötietojen suoja. Rekis-
tereiden hyödyntäminen tulisi niin ikään järjestää tavalla, joka voidaan mahdollisimman 
pitkälle toteuttaa jo olemassa olevien järjestelyiden ja sääntelyn puitteissa. Tämän vuoksi 
varojen etsimiseen ja jäädyttämisen liittyvät käytännön täytäntöönpanotehtävät olisi tarkoi-
tuksenmukaisinta osoittaa ulosottomiehelle. Ulosottomies toimii täytäntöönpanoviranomai-
sena, joka panee täytäntöön yleisten tuomioistuinten sekä hallintotuomioistuinten päätökset 
sekä viranomaisten päätökset hallintolainkäyttöasioissa ja muut erikseen säädetyt hallinto-
päätökset. Tätä tarkoitusta varten ulosottomiehelle on annettu erittäin laajat oikeudet saada 
tietoja muilta viranomaisilta ja myös yksityisiltä henkilöiltä ja yhteisöiltä. Oikeus koskee 
myös muutoin salassa pidettäviä tietoja. Ulosottomiehellä on myös omaisuuden etsimiseen 
ja haltuun ottamiseen tarvittava erityisosaaminen ja toimivalta. Ulosottomiehellä on oikeus 
saada verotustietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä ja verotustiedot annetaan tällä 
hetkellä pääosin sähköisessä muodossa. Ulosottomies voisi hyödyntää tätä samaa teknistä 
yhteyttä myös Euroopan unionin pakotelistaamien henkilöiden verotustietojen selvittämi-
sessä. 
Edellä todetulla tavalla merkittävä etu omaisuuden etsimiseen ja jäädyttämiseen liittyvien 
tehtävien osoittamisessa ulosotolle on se, että ulosottomiehen tiedonsaantioikeudet on jo 
nykyisellään järjestetty varsin kattavaksi. Uusi tehtävä ei siten edellyttäisi yllä ehdotetun 
pakotelain muutoksen ohella merkittäviä muutoksia tätä koskevaan sääntelyyn. Finanssi-
valvonnasta annettua lakia tulisi kuitenkin muuttaa siten, että siinä nimenomaisesti säädet-
täisiin Finanssivalvonnan oikeudesta antaa ulosottomiehelle, ulkoasiainministeriölle ja 
Keskusrikospoliisille näiden pakotteiden täytäntöönpanossa tarvitsemia tietoja. Finanssi-
valvonnasta annetun lain 71 §:n 1 momenttiin ehdotettiinkin lisättäväksi uusi 11 d kohta, 
jonka mukaan Finanssivalvonnalla olisi oikeus luovuttaa salassapitosäännösten estämättä 
tietoja Suomen tai ETA-valtion viranomaiselle, jonka tehtävänä Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen nojalla annetun asetuksen, eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kan-
sakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 
(659/1967) tai varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain mukaan on 
osallistua luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön varojen jäädyttämiseen siinä laajuudessa 
kuin on tarpeen jäädyttämiseen liittyvien tehtävien täyttämiseksi. 
Tietojen luovutusta koskevien säännösten osalta saaduissa lausunnoissa tietosuojavaltuutet-
tu piti poikkeavana sitä, että tietojen luovuttaminen olisi sidottu ainoastaan ennalta määrit-
telemättömän toisen viranomaisen lakisääteisen tehtävän hoitamiseen, etenkin kun viran-
omaisten lakisääteiset tehtävät on usein määritelty laissa hyvin yleisellä tasolla. Finans-
sialan Keskusliitto nosti tietosuojavaltuutetun tavoin lausunnossaan esille, että tietojen luo-
vutus ”viranomaisille niille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi” ei täytä tarkkara-
jaisuuden, oikeasuhtaisuuden, välttämättömyyden ja perusteltavuuden vaatimuksia. Saadun 
palautteen perusteella rahanpesulain tietojen luovuttamista koskeva ehdotus rajattiin niin, 
että rahanpesun selvittelykeskuksen saamia tietoja saisi käyttää ja luovuttaa salassapito-
säännösten estämättä vain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi, paljasta-
miseksi, selvittämiseksi ja esitutkintaan saattamiseksi. 
Rahanpesulain 35 §:ssä säädetään rahanpesun selvittelykeskuksesta ja sen tehtävistä. Pykä-
län 1 momentin 1 kohtaa ehdotettiin muutettavaksi siten, että Keskusrikospoliisin rahanpe-
sun selvittelykeskuksen tehtäviin lisättäisiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estä-
misen ja selvittämisen lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen paljastaminen. Käsit-
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teen ”paljastaminen” lisääminen rahanpesun selvittelykeskuksen tehtäviä määrittävään 
säännökseen mahdollistaisi rahanpesun selvittelykeskuksen hallussa olevien tietojen käytön 
ja luovuttamisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Voimassa olleen 35 §:n 2 momentin mukaan rahanpesun estämisellä ja selvittämisellä tar-
koitetaan ainoastaan sen rikoksen tutkimista, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen 
kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu. Rahanpesulain 35 §:n 2 momenttia ehdo-
tettiin muutettavaksi siten, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ja selvit-
tämisen määritelmä kattaisi lisäksi sellaisten rikosten estämisen ja paljastamisen, jolla 
rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva rikoshyöty on saatu tai saataisiin. 
Rahanpesun selvittelykeskuksessa ei suoriteta pääsääntöisesti rikosten esitutkintaa, joten 
pykälän 2 momenttiin ehdotetun muutoksen tarkoituksena oli, että säännöksestä kävisi sel-
keästi ilmi, että kyse on rahanpesun tai terrorismin rahoituksen selvittelyssä paljastuneen 
rikoksen esitutkintaan saattamisesta. Esityksen mukaan käytännössä aiempi määritelmä ei 
mahdollista tietojen luovuttamista lain 37 §:n nojalla esimerkiksi ulosottoviranomaiselle, 
jos tietojen luovutusvaiheessa ei ole vielä syytä epäillä rikosta. Kuitenkin tietojen luovutus 
saattaa olla tarpeen esimerkiksi säännöstelyrikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi tai 
ulosottomiehen pakotteita koskevien täytäntöönpanotoimien tehostamiseksi. Muutos myös 
osaltaan toteuttaisi hallitusohjelmassa 2011 edellytetyllä tavalla viranomaisten välisen tieto-
jenvaihdon tehostamista. 
Rahanpesulain 37 §:ssä säädetään rahanpesun selvittelykeskuksen oikeudesta saada, käyttää 
ja luovuttaa tietoa. Kansainvälisiin pakotteisiin liittyviä viranomaisvastuita selvittäneen 
työryhmän mietinnössä todettiin, että rahanpesun selvittelykeskuksen tiedonluovutusoi-
keuksia tulisi tarkentaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämi-
sestä annettuun lakiin tehtävillä muutoksilla. Rahanpesun selvittelykeskuksen tiedonluovu-
tusta koskevaa momenttia ehdotettiin täsmennettäväksi siten, että pykälän 5 momenttia 
muutettaisiin niin, että saatuja tietoja saisi käyttää ja luovuttaa salassapitosäännösten estä-
mättä vain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi, paljastamiseksi, selvittä-
miseksi ja esitutkintaan saattamiseksi. Lisäksi tietoja saisi luovuttaa ensinnäkin ulkoasi-
ainministeriölle sille varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain 9 §:ssä 
annettujen tehtävien hoitamiseksi. Kyseisen lainkohdan mukaan ulkoasiainministeriö il-
moittaa Keskusrikospoliisin tuon lain nojalla tekemästä jäädyttämispäätöksestä perustelui-
neen Euroopan unionin neuvoston ja YK:n turvallisuusneuvoston toimivaltaiselle työryh-
mälle tai komitealle. Toiseksi tietoja saisi luovuttaa ulosottomiehelle varojen jäädyttämises-
tä terrorismin torjumiseksi annetun lain 14 §:ssä annettujen tehtävien ja eräiden Suomelle 
Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttä-
misestä annetun lain 2 b §:ssä annettujen tehtävien hoitamiseksi. Ensiksi mainitussa lain-
kohdassa säädetään ulosottomiehen velvollisuudesta panna täytäntöön Keskusrikospoliisin 
tekemä jäädyttämispäätös ja jälkimmäisessä sen velvollisuuksista panna täytäntöön EU:n 
neuvoston asetukseen perustuva varojen jäädyttäminen. 
Hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 44/2014 vp mukaan asiantuntijakuulemisessa on 
laajalti kannatettu hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä. Yksittäi-
sessä lausunnossa on kuitenkin suhtauduttu kielteisesti siihen, että rahanpesun selvittely-
keskukselle annetaan toimivalta salassapitosäännösten estämättä luovuttaa epäilyttäviä lii-
ketoimia koskevia tietoja viranomaisille. Lausunnossa on katsottu ehdotetun rahanpesulain 
37 §:n 5 momentin muutoksen mahdollistavan tietojen liian laajan luovuttamisen sekä vaa-
rantavan kohtuuttomasti ilmoituksen kohteiden laillisia oikeuksia ja olevan vastoin tietojen 
alkuperäistä käyttötarkoitusta. 
Valiokunta piti perusteltuna, että sääntelyssä saavutetaan asianmukainen tasapaino rahanpe-
sulain tavoitteiden ja rahanpesuilmoitusten kohteiden oikeuksien välillä. Saadun selvityk-
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sen mukaan tietojen luovuttamisoikeutta on hallituksen esityksen valmisteluvaiheessa rajat-
tu alun perin ehdotetusta nimenomaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, 
paljastamiseen ja selvittämiseen. Asiantuntijakuulemisessa on toisaalta puollettu myös hal-
lituksen esityksessä ehdotettua laajempaa tietojen luovuttamisoikeutta, jolle ovat olemassa 
omat perusteensa. Saadun selvityksen mukaan hallituksen esityksen mukainen sääntelyeh-
dotus on tarkoitettu tasapainoiseksi kompromissiksi erilaisten intressien välille. Lisäksi on 
syytä mainita, että valiokunnan kuulema tietosuojaviranomainen toteaa lausunnossaan, että 
sen valmisteluvaiheessa esittämät huomautukset henkilötietojen suojan osalta on huomioitu 
esityksessä riittävästi. Oikeusturvanäkökohtien osalta näihin kysymyksiin erityisesti pereh-
tyneen lausunnonantajan mukaan esitys on myös tästä näkökulmasta perusteltu ja hyväksyt-
tävä. 
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 
muuttamisesta (508/2015) tuli hallituksen esittämässä muodossa voimaan 1.6.2015. 

9.12.3 Rahanpesun selvittelykeskuksen tiedonluovutukset Verohallinnolle 
vuoden 2015 lainmuutoksen jälkeen 

Rahanpesun selvittelykeskuksessa elokuussa 2017 laaditun muistion213 mukaan selvittely-
keskus on tehnyt aikavälillä 23.6.2015–14.6.2017 verohallinnolle 821 tiedonluovutusta. 
Näistä verottaja on ehtinyt käsitellä 464 kpl eli hieman yli puolet (56,5 %). 154 (33,2 %) 
tiedonluovutusta ei ole aiheuttanut verohallinnolle toimenpiteitä. Tapauksista 61 (13,1 %) 
on edelleen verohallinnon selvittelyssä, missä tehdään lisätoimia sen selvittämiseksi, onko 
tapaus syytä lähettää verotarkastusyksiköille tarkastuskohteeksi. Tapauksista 249 (53,7 %) 
on lähetetty edelleen verotarkastusyksiköille jatkotoimenpiteitä varten. Vuosittain luovu-
tukset jakautuvat muistion mukaan seuraavasti. 

Taulukko 3. Tiedonluovutukset verohallinnolle 2015 –2017 

Vuosi  Määrä 
2015  119 
2016  410 
2017  292 
Yhteensä 821 

Luovutusten määrän kasvattaminen edellyttäisi lisäresursseja niiden käsittelyyn sekä selvit-
telykeskuksen että Verohallinnon puolella.214 

10 Pääministeri Sipilän kausi 2015– 

10.1 Hallituskauden aikana toteutettuja toimenpiteitä 

Pääministeri Sipilän vaalikaudella on ensinnäkin tehty valtioneuvoston periaatepäätös kan-
salliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi 2016 – 2020.215 

                                                 
213 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN TEKEMÄT TIEDONLUOVUTUKSET VEROHALLIN-
NOLLE 2015–2017. Keskusrikospoliisi, Tiedusteluosasto, Rahanpesun selvittelykeskus 9.8.2017. 
214 Rikostarkastaja Pekka Vasara, haastattelu 10.8.2017. 
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Toiseksi on laadittu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelma 
vuosille 2016 – 2020. 216 Hallituskauden aikana on tullut voimaan useita merkittäviä viran-
omaisten väliseen tietojenvaihtoon vaikuttavia säännöksiä. Rahanpesulain 1.6.2015 voi-
maan tulleella muutoksella (508/2015) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen, 
paljastamisen ja selvittämisen määritelmä laajennettiin kattamaan myös rahanpesun esiri-
kokset. Puitelakina merkittävä laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa (639/2015) tuli 
voimaan 1.6.2015. Uusi säätiölaki (487/2015) ja siihen liittyvä laki Harmaan talouden sel-
vitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (485/2015) tulivat voimaan 1.12.2015. 
Uusi tilintarkastuslaki tuli voimaan 1.1.2016 samoin kuin siihen ja edellä mainittuun sää-
tiölakiin liittyvä laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n 
muuttamisesta (1146/2015). 
Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) tuli voimaan 1.1.2016, samoin siihen 
liittyvä laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 
(500/2015). Hankintalain kokonaisuudistus, johon sisältyi uusi laki julkisista hankinnoista 
ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) sekä 16 muuta lakia (1398–1413/2016), mm. laki 
Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (1413/2016) tuli 
voimaan vuoden 2017 alussa. Eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä 
annettu laki (747/2010) tuli voimaan vuoden 2017 alussa, samoin siihen liittyvä laki Har-
maan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (858/2016). Vuoden 
2017 alussa tulivat voimaan myös lait palkkaturvalain muuttamisesta (1157/2016), meri-
miesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n muuttamisesta (1158/2016) sekä Harmaan talouden 
selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (1159/2016). 
Finanssivalvontaa koskevan uudistuksen yhteydessä säädettiin myös työsuojeluviranomais-
ten tietojensaantioikeutta koskeva laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyh-
teistoiminnasta annetun lain 4 b §:n muuttamisesta (1446/2016), joka tuli voimaan 
1.1.2017. 
Tullin tehtäviksi säädettyjen valmisteverotuksen ja autoverotuksen siirtämistä Verohallin-
non tehtäviksi koskevat lain muutokset (1183–1196/2016) ovat tulleet voimaan vuoden 
2017 alussa. Viranomaisten tehtäväkentän muutos aiheutti muutoksia myös Tullin ja Vero-
hallinnon välistä tietojenvaihtoa koskeviin säännöksiin. Näitä koskivat mm. laki valmiste-
verotuslain muuttamisesta (1178/2016), laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta an-
netun lain muuttamisesta (1184/2016) ja laki autoverolain muuttamisesta (1192/2016). 
Työsuojeluvalvontaan liittyviä tietojenvaihtosäännöksiä uudistettiin perusteellisesti 
1.5.2017 voimaan tulleella lailla työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoi-
minnasta annetun lain muuttamisesta (1418/2016). Uudistukseen liittyivät samaan aikaan 
voimaan tullut laki yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta (1420/2016) sekä jo 1.1.2017 
voimaan tullut laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 
(1419/2016). 
Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistukseen sisältyi rahanpesun ja terrorismin rahoitta-
misen estämisestä annetun lain (444/2017) ja Rahanpesin selvittelykeskuksesta annetun lain 
(445/2017) lisäksi 25 lainmuutosta, vahvistettiin 28.6.2017 ja tuli voimaan 3.7.2017. Muu-
tettuihin säännöksiin kuului laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta (454/2017), joka tuli samoin voimaan 3.7.2017. 

                                                                                                                                                     
215 Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategi-
aksi 2016–2020. 28.4.2016 http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804bd934. 
216 Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelma vuosille 2016–2020. Sisäministeriö 
7.6.2016 http://intermin.fi/documents/1410869/3723676/Harmaan+talouden+torjuntaohjelma+vuosille+2016-
2020/5babe37d-5044-4b8f-8f10-818640590d60. 

http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804bd934
http://intermin.fi/documents/1410869/3723676/Harmaan+talouden+torjuntaohjelma+vuosille+2016-2020/5babe37d-5044-4b8f-8f10-818640590d60
http://intermin.fi/documents/1410869/3723676/Harmaan+talouden+torjuntaohjelma+vuosille+2016-2020/5babe37d-5044-4b8f-8f10-818640590d60
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Hallituksen esityksessä HE 269/2016 vp on ehdotettu muutettavaksi liiketoimintakiellosta 
annettua lakia. Tätä kirjoitettaessa esitys on edelleen eduskunnan käsiteltävänä. Liikenne-
kaarta (eli liikennepalvelulakia) koskevassa hallituksen esityksessä HE 161/2016 vp Har-
maan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n 1 momentin 14 kohtaa muuttamassa 
siten, että viittaukset kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettuun lakiin ja joukkolii-
kennelakiin korvattaisiin viittauksella lakiin liikenteen palveluista. Uudistus (324/2017) 
tulee voimaan 1.7.2018. 

10.2 Strategia ja toimenpideohjelma 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 18.11.2015 käynnistää uuden harmaan talouden 
ja talousrikollisuuden torjunnan strategian valmistelun. Ministerivaliokunta antoi talousri-
kostorjunnan johtoryhmälle tehtäväksi valmistella harmaan talouden torjunnan strategia. 
Valtioneuvosto antoi 28.4.2016 periaatepäätöksen kansalliseksi harmaan talouden ja talous-
rikollisuuden torjunnan strategiaksi vuosille 2016–2020. 
Talousrikostorjunnan johtoryhmä laati strategiaa koskevan periaatepäätöksen edellyttämällä 
tavalla erillisen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman, 
joka hyväksyttiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 7.6.2016. Strategia liikkuu pe-
riaatteellisella tasolla, kun taas toimenpideohjelmalla konkretisoidaan laajemmin keinoja 
strategiasta ilmenevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Toinen huomionarvoinen piirre on se, 
että sekä strategia ja toimenpideohjelma on ulotettu jo seuraavalle vaalikaudelle. 
Strategiassa on neljä kärkihanketta, joista yksi on nimenomaan viranomaisten välisen tieto-
jenvaihdon edelleen kehittäminen. Periaatepäätöksessä todetaan tähän liittyen seuraavaa: 

Parannetaan harmaan talouden torjunnan edellytyksiä selvittämällä viranomaisten 
välisen tietojenvaihdon esteet ja kehittämällä tietojenvaihtoon liittyviä käytäntöjä 
sekä viranomaisten mahdollisuuksia käyttää tietoja harmaan talouden toimijoiden 
tunnistamisessa myös analyysin keinoin. Tarvittaessa ryhdytään lainsäädäntötoi-
menpiteisiin. Arvioidaan tarvetta parantaa esimerkiksi julkisten tukien myöntäjien, 
työsuojeluhallinnon sekä julkisia hankintoja tekevien tiedonsaantioikeuksia. Digita-
lisointia hyödynnetään tietojen saatavuuden parantamiseksi. 

Harmaan talouden toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2020 konkretisoitiin tarkemmin 
harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa toteutettavia toimia. Toimenpideoh-
jelmassa on 20 hanketta, jotka on jaoteltu strategian kärkihankkeiden mukaisesti. Ohjel-
maan on valittu kansallisen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian 
tavoitteiden kannalta keskeisimmät, vaikutuksiltaan merkittävimmät toimenpiteet. Viran-
omaisten välisen tietojenvaihdon edelleen kehittäminen on yksi neljästä painopistealueesta 
toimenpideohjelmassa. Tällöin on nostettu esille muun ohella, että harmaan talouden tor-
junnan tehokkuuden lisäämiseksi tulisi selvittää, voidaanko veroihin ja muihin julkisiin 
maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoittamis- ja maksuvelvollisuuksien hoitamisen 
valvonta säätää osaksi viranomaisten tehtäviä ja säätämällä viranomaisille mahdollisuus 
vaihtaa kyseisten velvollisuuksien hoitamista koskevaa, salassa pidettävää tietoa. Asia tulisi 
selvittää sellaisten viranomaisten ja muuta julkista tehtävää hoitavien osalta, joita koskevas-
ta lainsäädännöstä kyseiset säännökset ovat puutteelliset tai puuttuvat kokonaan. 
Edellä mainitun ohella on tarkoitus laatia selvityksiä siitä, ovatko viranomaisten ja julkista 
tehtävää hoitavien toimivaltuudet selvittää lakisääteisten velvoitteiden hoitamista sekä tä-
hän liittyvät tietojenvaihtosäännökset riittäviä. Lisäksi selvitetään, tukevatko viranomaisten 
tietojenvaihtoon liittyvät työmenetelmät julkisten velvoitteiden hoitamista koskevien rekis-
teritietojen ja näihin liittyvien palveluiden tehokasta käyttöä. Esimerkiksi tavoitteena on 
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selvittää, voidaanko julkisten velvoitteiden hoitamisen valvonta asettaa erilaisten elinkeino-
lupia ja julkisista varoista myönnettäviä yritystukia valvovien viranomaisten ja muuta jul-
kista tehtävää hoitavien velvollisuudeksi. Näiltä osin on hyvä panna merkille, että kysymys 
on toimenpideohjelmaan sisältyvistä asianomaisille viranomaistahoille asetetuista selvitys-
velvollisuuksista, ei sen sijaan sitoutumisesta siihen, että käynnistettäisiin lainsäädäntötoi-
met asianomaisten toimien täytäntöön panemiseksi. Asia erikseen on luonnollisesti se, että 
huolellisesti tehty selvitys luo potentiaalisesti perustan myöhemmille lainsäädäntö- yms. 
toimille. 
Esimerkkejä viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien tehtävistä, joiden harmaan talou-
den torjuntaan liittyviä toimivaltuuksien ja tietojen vaihtoa koskevien säännösten muutos-
tarpeet tulisi selvittää, mainitaan toimenpideohjelmassa verraten paljon: 

• poliisin tietojensaantioikeus mm. verotustietoihin 
• poliisin myöntämät elinkeinoluvat, mm. 

o turvallisuusalan elinkeinoluvat 
o asealan elinkeinoluvat 
o arpajaishallinnon luvat  

• Verohallinnon oikeus käyttää rikostaustaa koskevia tietoja  
• palkkaturvaviranomaisen tiedonsaantioikeudet  
• Finanssivalvonnan ja Verohallinnon väliset tietojenvaihtosäännökset  
• viranomaisten oikeus käyttää rahanpesuilmoitusten tietoja hallinnollisessa päätök-

senteossa 
• korruptiohavaintojen ilmoittaminen 
• kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen valvontatehtävät 
• aluehallintovirastojen myöntämät elinkeinoluvat, mm. 

o valuutanvaihtotoiminta- sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalvelut 
o kiinteistönvälityspalvelut 
o kuluttajaluottoja tarjoavat yritykset 
o perintäyritykset 
o panttilainausyritykset 
o löytötavarapalveluyritykset 

• valtion varoista myönnettävien yritystukien myöntäjien sekä eläke-, työttömyys- ja 
tapaturmavakuuttamista valvovien oikeudet saada tietoja organisaatiohenkilöistä ja 
näiden muista yrityskytkennöistä 

• Tullin tiedonsaantioikeudet 
• valtion varoista myönnettävien yritystukien myöntäjien sekä anniskelulupien valvo-

jien oikeudet saada tietoja muuta julkista tehtävää hoitavilta. 

Lisäksi toimenpideohjelmassa mainittiin viranomaistoimintoja, joissa on vireillä harmaan 
talouden torjuntaan liittyviä toimivaltuuksiin ja tietojen vaihtoon liittyviä lainsäädäntömuu-
tosesityksiä: 

• työsuojeluviranomaisen tehtävät: tilaajavastuulain valvonta, työsuhteen vähim-
mäisehtojen valvonta sekä ulkomaisen työvoiman valvonta  

• liikenneluvat 
• julkiset hankinnat  
• yksityiset sosiaali- ja terveyspalveluyritykset  
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• työperäiset oleskeluluvat, 

Toimenpideohjelmaan sisältyvässä vaikutusarviossa tähdennettiin myös, että harmaaseen 
talouteen liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntien valvonta jakautuu useiden viranomais-
ten vastuulle. Viranomaisten välisten tietojenvaihtosäännösten kehittäminen vähentäisi hal-
linnollista taakkaa, kun viranomaiselle kertaalleen annettu tieto on myös muiden viran-
omaisten käytettävissä eikä asiakkaiden enää tarvitse hankkia viranomaisilta todistuksia 
toisille viranomaisille toimitettavaksi esimerkiksi elinkeinolupaa hakiessaan.217 Yhtenä 
mittaamiskeinona on viranomaistietojen kysynnän määrän mittaaminen niitä tuottavista 
palveluista, kuten velvoitteidenhoitoselvityspalvelusta. Lisäksi vaikuttavuutta voidaan arvi-
oida hallinnollisen taakan vähentymistä koskevilla mittareilla. Viimeksi mainitut kommen-
tit osoittavat, että viranomaistietojenvaihdon vaikutusten arviointi ei ole välttämättä kovin-
kaan täsmällisiin tuloksiin johtavaa. 

10.3 Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa 

Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa (639/2015) tuli voimaan 1.6.2015.218 Tosin lakia 
on tämän jälkeen muutettu jo muutamia kertoja. Laki liittyi kokonaisvaltaiseen tullilainsää-
dännön uudistamiseen. Aikaisemmin Tullin henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsitte-
lystä säädettiin tullilaissa, jossa oli säännöksiä muun muassa Tullin henkilörekistereiden 
tietosisällöstä, henkilötietojen luovuttamisesta sekä tietojen saamisesta eräistä rekistereistä. 
Uudistuksen yhteydessä korostettiin, että tullilain voimaantulon jälkeen tapahtunut perus- ja 
ihmisoikeussäännösten kehitys, poliisin ja Rajavartiolaitoksen henkilörekisterilakien sää-
täminen, muut lainsäädäntömuutokset ja rikostorjunta- ja lainvalvontayhteistyön kehittymi-
nen sekä kansainvälisen tietojenvaihdon ja siihen liittyvän lainsäädännön kehitys olivat 
synnyttäneet tarpeen saattaa Tullin henkilörekistereitä koskeva lainsäädäntö vastaamaan 
muuttuneita olosuhteita. Lisäksi rikostorjunnan tehokkuuden ylläpitäminen edellytti Tullin 
henkilörekisterilainsäädännön yhdenmukaistamista erityisesti poliisin vastaavan lainsää-
dännön kanssa.219 
Soveltamisalansa puolesta laki koskee Tullille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi 
tarpeellisten henkilötietojen automaattista käsittelyä sekä muuta henkilötietojen käsittelyä 
silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai 
sen osa. Tullilla on oikeus saada henkilötietojen lisäksi muita Tullille laissa säädettyjen 
tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja siten kuin tässä laissa säädetään. Jollei puheena 
olevassa laissa toisin säädetä, henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia 
(523/1999) ja julkisuuslakia (621/1999).220 
Lakiesitystä eduskunnassa käsiteltäessä todettiin, että rekisterisääntelyä arvioitaessa on 
kiinnitettävä huomiota erityisesti rekisteröinnin tavoitteisiin, rekisteröitävien henkilötieto-
jen sisältöön, niiden sallittuihin käyttötarkoituksiin, tietojen luovutettavuuteen, tietojen säi-

                                                 
217 Hallinnollisella taakalla tarkoitetaan lakisääteisten tiedonantovelvoitteiden aiheuttamia kustannuksia, joita 
talousyksiköt eivät ilman lain asettamaa velvollisuutta uhraisi. Ks. hallinnolliseen taakkaan liittyen muun 
muassa Kangasharju – Rauhanen (2008) sekä TEM raportteja 3/2012. Toisaalta kattavampi käsite tässä yh-
teydessä olisi sääntelytaakka, jonka alle lankeavat kaikki lakisääteisistä velvollisuuksista aiheutuvat kustan-
nukset, joita talousyksiköt eivät ilman lain asettamaa velvollisuutta uhraisi. Ks. esimerkiksi Määttä – Tala 
(2015). 
218 Ks. lähemmin HE 351/2014 vp. 
219 Ks. myös HaVM 54/2014 vp. 
220 Sen lisäksi, mitä asianomaisessa laissa säädetään, tietojen käsittelyssä noudatetaan Suomea sitovia kan-
sainvälisiä sopimuksia. 
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lytysaikaan ja rekisteröidyn oikeusturvaan. Näitä seikkoja koskevan sääntelyn tulee olla 
lain tasolla kattavaa ja yksityiskohtaista. Lailla säätämisen vaatimus ulottuu myös mahdol-
lisuuteen luovuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyhteyden avulla.221 Perustuslakivaliokun-
nan lausunnossa PeVL 71/2014 vp kiinnitettiin huomiota myös siihen, mihin ja ketä koske-
viin tietoihin tiedonsaantioikeus ulottuu ja miten tiedonsaantioikeus sidotaan tietojen vält-
tämättömyyteen. Viranomaisen tietojensaantioikeus ja tietojenluovuttamismahdollisuus 
ovat perustuslakivaliokunnan mukaan voineet liittyä jonkin tarkoituksen kannalta ”tarpeel-
lisiin tietoihin”, jos tarkoitetut tietosisällöt on pyritty luettelemaan laissa tyhjentävästi. Jos 
taas tietosisältöjä ei ole samalla tavoin luetteloitu, sääntelyyn on pitänyt sisällyttää vaatimus 
”tietojen välttämättömyydestä” jonkin tarkoituksen kannalta. Toisaalta perustuslakivalio-
kunta ei ole pitänyt hyvin väljiä ja yksilöimättömiä tietojensaantioikeuksia perustuslain 
kannalta mahdollisina edes silloin, kun ne on sidottu välttämättömyyskriteeriin.222 
Henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 §:ssä säädetään Tullin oikeudesta saa-
da tietoja eräistä rekistereistä ja tietojärjestelmistä. Tullilla on sen lisäksi, mitä muualla lais-
sa säädetään, salassapitosäännösten estämättä oikeus saada ja muutoin käsitellä tehtäviensä 
suorittamista ja henkilörekisteriensä ylläpitämistä varten, myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai tietojoukkona, tarpeellisia tietoja rekistereistä siten kuin asianomaisen rekisterin-
pitäjän kanssa sovitaan pykälässä erikseen säädetyissä tapauksissa. Esimerkkinä mainitta-
koon mahdollisuus saada Verohallinnon tietojärjestelmistä ja rekistereistä tarvittavat tiedot 
verovelvollista koskevine tunnistetietoineen verotusta, verovalvontaa, perintää ja tullirikos-
torjuntaa varten sekä lupaharkintaa varten tarvittavat tiedot luvanhakijan veronmaksuvel-
vollisuuden täyttämisestä ja luvanhakijan verojen maksuun liittyvästä maksujärjestelystä 
sekä silloin, kun se on luvan myöntämisen edellytyksenä, tullilainsäädännön tai verolain-
säädännön rikkomista koskevat tiedot. Toisena esimerkkinä mainittakoon Tullin mahdolli-
suus saada aluehallintoviraston rahanpesun valvontarekisteristä tarvittavat tiedot rekisteröi-
tävää koskevine tunnistetietoineen tulli- ja verovalvontaa ja tullirikostorjuntaa varten.223 
Tullilla on oikeus saada edellä tarkoitetut tiedot maksutta, jollei laissa toisin säädetä. 
Henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 16 §:ssä säädetään tietojen käyttämisestä 
muuhun kuin tietojen keräämis- ja tallettamistarkoitukseen. Pykälän 1 momentin mukaan 
Tullilla on oikeus, jollei laissa toisin säädetä, käyttää Tullin henkilörekisterin tietoja muu-
hun kuin niiden keräämis- ja tallettamistarkoitukseen, jos tiedot ovat tarpeen mm. sellaisen 
rikoksen ennalta estämiseksi tai selvittämiseksi, josta saattaa seurata vankeutta (3 kohta). 
Näin on myös tilanteissa, joissa tiedot ovat tarpeen päätettäessä tai annettaessa lausuntoa 
luvan myöntämisestä tai voimassaolosta, jos luvan myöntämisen tai voimassaolon edelly-
tykseksi on säädetty luvanhakijan tai luvanhaltijan luotettavuus, sopivuus tai muu sellainen 
ominaisuus, jonka arvioiminen edellyttää luvanhakijan tai luvanhaltijan rikokseen syyllis-
tymiseen liittyviä tietoja (5 kohta). 
Henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n mukaan Tulli saa luovuttaa henki-
lörekistereistään salassapitosäännösten estämättä myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai 
tietojoukkona tietoja, jotka ovat tarpeen esimerkiksi Verohallinnolle verotuksen toimitta-
mista, verojen ja maksujen perimistä, verotusta koskevaa muutoksenhakua ja ulosottoa tai 
valtion edun- ja oikeudenvalvontaa varten (1 kohta).224 Sama pätee tapauksissa, joissa tie-
dot ovat tarpeen työviranomaisille työntekijän oleskeluluvan tai elinkeinonharjoittajan 

                                                 
221 HaVM 54/2014 vp ja PeVL 71/2014 vp. 
222 Ks. myös HaVM 54/2014 vp. Yllä esitetyt perustuslakivaliokunnan linjaukset ovat ilmenneet yleisemmin-
kin lausuntokäytännöstä. Tämä ei toisaalta tarkoita sitä, ettei rajanveto-ongelmia olisi, koska tietosisältöjen 
tyhjentävä määrittely ei ole tarkkarajaisesti yksilöitävissä. 
223 Ks. myös HE 228/2016 vp. Kaiken kaikkiaan lainkohtia lain 13 §:n 1 momentissa on 21. 
224 Ks. myös HE 159/2016 vp. 
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oleskeluluvan taikka työnteon valvontaa koskevan asian käsittelyä varten (9 kohta), ulosot-
tomiehelle ulosottokaaren (705/2007) 3 luvun 67 §:n mukaisesti ulosottoselvitystä tai muu-
ta ulosottoasiain täytäntöönpanoa varten (13 kohta) sekä syyttäjille syyttäjälaitoksesta anne-
tun lain (439/2011) 25 §:ssä säädetyssä laajuudessa virkatehtävien suorittamista varten (14 
kohta). 

10.4 Säätiöiden valvontaa kehitettiin 

Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015.225 Uudistuksen taustalla olleessa hallituksen esityk-
sessä HE 166/2014 vp korostettiin, että säätiölain ja sääntöjen noudattamisen valvontaa on 
tarpeen tehostaa. Valvontaa voidaan tehostaa ilman, että lisätään Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen valvontakeinoja. Valvonnan tehostamiseksi pidettiin tarpeellisena poistaa lainsää-
dännöstä aiheutuvat Patentti- ja rekisterihallituksen ja muiden viranomaisten välisen tie-
donvaihdon sekä säätiörekisterin pidon ja säätiövalvonnan tehokkaamman järjestämisen 
esteet.226 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan perustuvassa periaatepäätöksessä 
(19.1.2012) hallituksen toimintaohjelmaksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähen-
tämiseksi vuosille 2012–2015 puolestaan todetaan kohdassa 13 muun muassa, että viran-
omaisten välisiä tiedonvaihdon esteitä puretaan ja tarvittavat viranomaisrekisterit saatetaan 
joustavasti harmaan talouden torjuntaviranomaisten käyttöön. Kohdassa todetaan myös, että 
Harmaan talouden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvitysten käyttöalaa laajennetaan 
tarvittaessa harmaan talouden torjunnassa. Nämä seikat tuotiin esille myös mainitussa halli-
tuksen esityksessä. Lakiesityksen perusteluissa todettiin lisäksi, että säätiöiden avoimuuden 
lisäämisellä ja viranomaisten tietojenvaihdon helpottamisella voi olla merkitystä talousri-
kollisuuden tai harmaan talouden torjunnassa ja selvittämisessä.227 
Säätiölain (487/2015) 14 luvussa säädetään säätiöiden valvonnasta. Osa näistä säännöksistä 
on relevantteja myös viranomaistietojenvaihdon kannalta. Nämä nostetaan esille muun mu-
assa siksi, että Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6.1 §:n 15 kohdan mukaan 
velvoitteidenhoitoselvitys on 1. tammikuuta 2016 voimaan tulleen lainmuutoksen 
(500/2015) jälkeen laadittavissa tukemaan säätiölain 14 luvun 1 §:ssä säädettyä valvonta-
tehtävää.228 Säätiölain 14 luvun 8 §:n mukaan: 

Rekisteriviranomaisella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia 
koskevien rajoitusten estämättä pyynnöstä saada viranomaiselta ja muulta julkista 
tehtävää hoitavalta tässä luvussa säädettyä säätiövalvontaa varten välttämättömät 
tiedot säätiöstä ja sen 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvista. Tietoja saa 

                                                 
225 Säätiölakiuudistuksen voimaantuloajankohdan perusteella ei tulisi yksioikoisesti lähteä siitä, että viran-
omaistietojenvaihdon kehittäminen olisi aktualisoitunut pääministeri Sipilän kaudella. Ensinnäkin hallituksen 
esitys annettiin vuonna 2014 eli pääministeri Kataisen/Stubbin kaudella. Toiseksi oikeusministeriössä laadit-
tiin jo tätä edeltävällä vaalikaudella virkatyönä arviomuistio uudistuksen tarpeellisuuden selvittämiseksi ja 
valmisteluhankkeen sisällön täsmentämiseksi (28.6.2010). HE 166/2014 vp. Säätiölain uudistaminen kuvastaa 
hyvin, kuinka olennaisessa määrin varsinkin laajat uudistukset ovat luonteeltaan ylivaalikautisia. 
226 Täsmennyksenä todettakoon, että säätiövalvonnasta vastaa Patentti- ja rekisterihallitus. Valvonta kohdis-
tuu säätiölain ja säätiön sääntöjen noudattamiseen. Sitä vastoin muut valvontaviranomaiset, kuten poliisi ja 
Verohallinto, vastaavat valvonnasta muussa laissa säädetyllä tavalla. 
227 Ks. laajemmin säätiölakia koskevasta uudistuksesta Jauhiainen et al. (2017). 
228 Yllä mainitun säätiölain säännöksen mukaan rekisteriviranomaisen tehtävänä on valvoa, että säätiön toi-
minnassa noudatetaan tätä lakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. Ks. lähemmin HE 166/2014 vp. Harmaan 
talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 6 §:n 1 momentin säännöstä muutettiinkin siten, että 
selvitysyksikkö voi laatia patentti- ja rekisterihallituksen pyynnöstä velvoitteidenhoitoselvityksen säätiölaissa 
säädettyä säätiövalvontatehtävää varten. 
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hakea teknisen käyttöyhteyden avulla ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaa-
miseksi salassapitovelvollisuudesta on säädetty.229 

Aikaisemmin voimassa ollessa laissa ei ollut vastaavaa säännöstä tietojen saamisesta muilta 
viranomaisilta. Viranomaisia, joilta tietoja voi saada, ovat muun muassa poliisi-, tulli-, ve-
ro- ja ulosottoviranomaiset. Tietopyynnössä on yksilöitävä säätiö ja valvontatehtävä, jota 
varten tietoja pyydetään. Lisäksi esimerkiksi verotustietoja koskevassa pyynnössä on yksi-
löitävä yhteisö, säätiö ja ihminen, jota pyyntö koskee, ja se, mitä tietoja pyydetään, kuten 
tietyn verovuoden veroilmoitus- tai muut verotustiedot. Patentti- ja rekisterihallitus voi 
myös suorittaa valvonta- tai tarkastustehtävän yhteistyössä toisen viranomaisen kanssa.230 
Pykälän perusteella Patentti- ja rekisterihallitus voi pyytää esimerkiksi Verohallinnolta tie-
toja, joita säätiö on toimittanut sille verotusta varten, jos tietojen saaminen on tarpeellista 
Patentti- ja rekisterihallituksessa vireillä olevan määrätyn valvontatehtävän suorittamiseksi. 
Tällaisia tietoja voivat esimerkiksi olla tiedot säätiön maksamista palkoista, palkkioista tai 
apurahoista säätiön lähipiiriin kuuluville taikka tiedot säätiön ja lähipiiriin kuuluvien välillä 
tehdystä kiinteistön kaupasta. Säännöksen perusteella Patentti- ja rekisterihallituksella ei 
ole oikeutta saada yleisesti kaikkia säätiöitä koskevia tietoja viranomaiselta taikka muulta-
kaan taholta, joka on kerännyt tietoja säätiöiltä määrättyä tarkoitusta varten.231 
Samassa yhteydessä säädettiin lisäys verotustietolain (1346/1999) 18 §:n 1 momenttiin Ve-
rohallinnon oma-aloitteisesta tietojen antamisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiö-
valvontaa varten (uusi 9 kohta).232 Verohallinto voi lainkohdan nojalla antaa Patentti- ja 
rekisterihallitukselle sellaisia tietoja, joilla saattaa olla merkitystä säätiölain 14 luvun 1 
§:ssä tarkoitetussa säätiövalvonnassa (kunhan tiedoilla saattaa olla merkitystä Patentti- ja 
rekisterihallitukselle kuuluvan säätiölain tai säätiön sääntöjen mukaisen toiminnan valvon-
nassa). Kysymyksessä on Verohallinnolle säädetty oikeus tietojen antamiseen silloin, kun 
verotustehtävien yhteydessä havaitaan säätiövalvontaan vaikuttavia seikkoja. Verohallinto 
ei kuitenkaan osallistu säätiövalvontaan, vaan säätiövalvonnasta ja siinä käytettävistä tie-
doista vastaa Patentti- ja rekisterihallitus. Tietoja voidaan antaa sekä säätiöistä että säätiö-
lain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitetuista säätiön lähipiiriin kuuluvista henkilöistä, yhteisöistä ja 
säätiöistä. Kysymys voi esimerkiksi olla tiedoista, jotka liittyvät säätiön ja sen lähipiirin 
välisten liiketoimiin ja muihin taloudellisiin toimiin, sopimuksiin ja sitoumuksiin taikka 
ovat tarpeen säätiölakiin ja säätiön sääntöihin perustuvien säätiön tarkoitusta, liiketoimin-
nan harjoittamista koskevien rajoitusten ja kieltojen noudattamisen valvontaa varten. Ky-
symys voi myös olla lähipiirille maksetuista palkoista tai muista esimerkiksi verotarkastuk-
sen yhteydessä havaituista seikoista. Verotustietolain 18 §:n 3 momentin mukaan lainkoh-
dan perusteella saamiaan tietoja Patentti- ja rekisterihallitus saa antaa edelleen rikosten sel-
vittämistä ja syytteeseenpanoa varten. Verohallinnon antamat tiedot on säännöksen nojalla 
hävitettävä heti, kun niitä ei tarvita säätiövalvonnassa, ellei niitä tehtävän erityisen luonteen 
vuoksi tarvitse säilyttää pysyvästi.233 
Säätiölain 14 luvun 14 §:n mukaan siltä osin kuin säätiölaista ei muuta johdu, rekisterivi-
ranomaiselle toimitettujen asiakirjojen ja tietojen julkisuudesta säädetään julkisuuslaissa. 
Rekisteriviranomainen voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tarpeelliset tiedot esi-
tutkintaviranomaiselle ja syyttäjälle niille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi sekä tuomio-
istuimelle säätiötä koskevan asian käsittelemiseksi. Muun lain perusteella salassa pidettävät 
tiedot, joita Patentti- ja rekisterihallitus on säätiövalvontaa varten säätiölain tai muun lain 
                                                 
229 Ks. lähipiirimääritelmästä HE 166/2014 vp ja LaVM 20/2014 vp. 
230 HE 166/2014 vp. 
231 HE 166/2014 vp. 
232 1146/2015. 
233 HE 166/2014 vp. 
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perusteella saanut, eivät tule julkisiksi, vaikka Patentti- ja rekisterihallitus saisi tiedot vi-
ranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevien säännösten perusteella.234 

10.5 Uusi tilintarkastuslaki tuli voimaan 

Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen uuden tilintarkastuslain (1141/2015) säätämisen yh-
teydessä tilintarkastajien valvontaa koskevaa sääntelyä muutettiin siten, että kaikkien tilin-
tarkastajien valvonta keskitettiin yhdelle valvojalle. Tilintarkastusvalvonta tuli toimimaan 
osana Patentti- ja rekisterihallitusta. Kyse oli siten virastolle annettavasta uudesta tehtäväs-
tä. Tilintarkastusvalvonnassa toimii ratkaisutoiminnassaan itsenäinen tilintarkastuslauta-
kunta, jolle on lailla säädetty ratkaisuvaltaa esimerkiksi seuraamusasioissa. 
Tilintarkastuslain 8 luvun 6 §:n mukaan Tilintarkastusvalvonnalla on oikeus salassapito-
säännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä pyynnöstä saada viran-
omaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta tässä laissa säädettyä valvontaa varten vält-
tämättömät tiedot. Tietoja saa hakea teknisen käyttöyhteyden avulla ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuudesta on säädetty. Mitä edellä säädetään ei 
kuitenkaan koske arkaluonteisia henkilötietoja. 
Aikaisemmassa laissa ei ollut vastaavaa säännöstä tietojen saamisesta muilta viranomaisil-
ta. Hallituksen esityksen (HE 254/2014) mukaan muutosta ehdotettiin valvonnan tehosta-
miseksi. Pykälän perusteella tietoja olisi oikeus saada esimerkiksi ulosottoviranomaiselta, 
verohallinnolta, Finanssivalvonnalta, oikeusrekisterikeskukselta ja aluehallintovirastolta, 
jos tietojen saaminen on tarpeen Tilintarkastusvalvonnan valvontatehtävän suorittamiseksi. 
Viimeksi mainituilta pyydettävät tiedot voivat olla esimerkiksi tietoja suoritetuista verotar-
kastuksista tai aluehallintoviranomaisten tekemistä tarkastuksista. 
Tilintarkastusvalvonnalla ei ole oikeutta saada yleisesti kaikkia tietoja sellaiselta viran-
omaiselta, joka on kerännyt tietoja määrättyä tarkoitusta varten, vaan tietojen tulee olla 
välttämättömiä valvonnan kannalta. Tietojen tulee liittyä valvontatehtävään, kuten tilintar-
kastajana toimimisen edellytysten arvioimiseen tai tilintarkastajan toiminnan arviointiin. 
Pyydettävät tiedot saattavat koskea myös muuta tahoa kuin tilintarkastajaa. Niiden tulee 
kuitenkin olla tilintarkastajan valvontaa varten välttämättömiä. Tällaisten tietojen pyytämi-
nen saattaa tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun tiedot ovat välttämättömiä tilintarkasta-
jan toiminnan arvioimiseksi. Säännöksellä pyritään tehostamaan valvontaa ja viranomaisten 
tietojenvaihtoa. 
Samassa yhteydessä muutettiin myös verotustietolakia.235 Vuoden 2016 alussa voimaan 
tulleen 18 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan verohallinto voi salassapitosäännösten estä-
mättä antaa omasta aloitteestaan verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoineen 
Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnalle verovalvonnassa tai muutoin ha-
vaituista tilintarkastajaan, tilintarkastajan toimintaan ja muuhun verovelvolliseen liittyvistä 
seikoista, joilla saattaa olla merkitystä tilintarkastajan valvonnan kannalta. 
Lainkohdalla mahdollistetaan verohallinnon oma-aloitteinen tietojenanto tilintarkastusval-
vonnalle. Tietojenannon tulee olla mahdollista tietojen liittyessä tilintarkastajiin ja näiden 
toimintaan. Hallituksen esityksen mukaan tietojen antaminen tilintarkastajan toiminnan 
arviointia varten edellyttää, että verohallinnon on voitava antaa tietoja myös muista vero-
velvollisista, joihin tilintarkastajan toiminta liittyy. Verohallinto voi esimerkiksi verotus-

                                                 
234 Ks. lähemmin HE 166/2014 vp. 
235 Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (1146/2015). 
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menettelyssä tai verotarkastuksissa havaita verovelvollisen toiminnassa epäilyjä verovel-
vollisen menettelyn lainvastaisuudesta liittyen esimerkiksi kirjanpitoon, tilinpäätökseen tai 
verovelvollisen hallintoon. Tällä on merkitystä verovelvollisen tilintarkastajan toiminnan 
valvonnan kannalta. Myös verotarkastuksissa ilmenevät seikat voivat olla merkityksellisiä 
tilintarkastajan toiminnan valvonnan kannalta. Verohallinnon tulee olla mahdollista antaa 
oma-aloitteisesti tietoja tilintarkastusvalvonnalle koskien havaittuja ilmeisiä tai törkeitä 
laiminlyöntitilanteita. Oma-aloitteinen tietojen antaminen ei kuitenkaan aseta Verohallin-
nolle yleistä velvollisuutta tietojen antamiseen esimerkiksi tarkastuksista, jotka johtavat 
toimenpiteisiin. Lain esitöissä todettiin nimenomaisesti, että säännöksellä parannetaan vi-
ranomaisten välistä tietojenvaihtoa. 

10.6 Työtapaturma- ja ammattitautilaki 

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) vahvistettiin 24.4.2015 ja tuli voimaan 
vuoden 2016 alussa. Lailla uudistettiin tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön 
rakenne kokonaisuudessaan. Samalla Tapaturmavakuutuslaitosten liiton nimi muutettiin 
Tapaturmavakuutuskeskukseksi. Osana harmaan talouden torjuntaa Tapaturmavakuutus-
keskukselle säädettiin vakuuttamisen yleisvalvonta. 
Lain tietojenvaihtoa koskevat säännökset antavat samalla viitteitä siitä, kuinka vaikeasel-
koiseksi asiasta säätäminen on muodostunut, vaikka lain tavoite itsessään on selkeä.  
Lain 177 §:n 1 momentin mukaan Tapaturmavakuutuskeskus valvoo, että työnantaja täyttää 
lain 3 §:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Tapaturmavakuutuskeskuksen tehtävänä 
on valvonnassaan löytää ne työnantajat, joilla ei ole lainkaan vakuutusta. Vakuutusyhtiöt 
puolestaan valvovat vakuutuksenottajiaan puutteellisen vakuuttamisen havaitsemiseksi. 
Eläketurvakeskus on toteuttanut jo aikaisemmin vastaavaa valvontaa, kuten myös Työttö-
myysvakuutusrahasto, joten tarvittaessa yhteistyö on mahdollista eri sosiaalivakuutussekto-
reiden kesken. Valvonnassa on tarkoituksena käyttää hyväksi myös lain 178 §:ssä säädettyä 
vakuutusrekisteriä, jota Tapaturmavakuutuskeskus ylläpitää vakuuttamisen valvontaa, har-
maan talouden torjuntaa ja korvausvastuullisen vakuutusyhtiön selvittämistä varten työnan-
tajista, joilla on pakollinen vakuutus työntekijöitään varten. Vakuutusrekisteriin merkitään 
vakuutuskohtaisesti työnantajan nimi sekä yritys- ja yhteisötunnus tai henkilötunnus, tieto 
vakuutusyhtiöstä sekä vakuutuksen voimassaoloajasta. 

Tapaturmavakuutuskeskus voi käyttää vakuutusrekisteriä omassa valvonnassaan ja 
työsuojeluviranomaisilla on oikeus lain 180 §:n nojalla saada välttämättömät tiedot 
valvonnan suorittamista varten. Rekisterin tieto voi olla tarvittaessa käytössä myös 
muussa harmaan talouden ehkäisyyn ja selvittelyyn liittyvässä toiminnassa viran-
omaisyhteistyön puitteissa. Harmaan talouden selvitysyksiköllä on Harmaan talou-
den selvitysyksiköstä annetun lain 4 ja 7 §:n nojalla oikeus saada tapaturmavakuu-
tusyhtiöltä tai Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta salassapitovelvollisuuden estä-
mättä ilmiöselvityksen tai velvoitteidenhoitoselvityksen laatimiseksi välttämättömät 
tiedot lakisääteisiin tapaturmavakuutusmaksuihin liittyvistä velvoitteista sekä niiden 
hoitamisesta ja valvonnasta. Tapaturmavakuutuskeskuksella on lain 256 §:n nojalla 
oikeus oma-aloitteisesti antaa epäillyissä laiminlyöntitapauksissa valvontaa varten 
välttämättömiä tietoa myös Eläketurvakeskukselle ja Työttömyysvakuutusrahastol-
le. Vastaavasti Eläketurvakeskukselle ehdotetaan oikeutta antaa valvontaa varten 
tietoa sen valvonnassa havaituista epäillyistä laiminlyönneistä. Työttömyysvakuu-
tusrahastolla on jo työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 22 b §:n 1 mo-
mentin 1 kohdan nojalla oikeus antaa Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle lainkoh-
dassa määritellyt tiedot, kun on syytä epäillä, ettei työnantaja ole täyttänyt vakuut-
tamis- ja vakuutusmaksuvelvollisuuttaan. Vastavuoroiset tietojensaantioikeudet an-
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tavat edellytykset tehokkaaseen yhteistoimintaan vakuuttamisen valvonnassa ja 
harmaan talouden torjunnassa.236 

Lain 179 §:ssä puolestaan säädetään vakuutusyhtiön valvovan, että siltä vakuutuksen otta-
nut työnantaja täyttää ao. lain mukaiset ilmoittamis- ja muut vakuuttamiseen liittyvät vel-
voitteensa.237 Säännös antaa vakuutusyhtiöille mahdollisuuden toteuttaa tarpeellisiksi kat-
somiaan valvontatoimenpiteitä, esimerkiksi harjoittaa vakuutuksenottajien palkkasumma-
tietoa koskevaa massavalvontaa kuten työeläkevakuutuksessa tehdään. Poiketen työeläke-
vakuutuksen keskitetystä valvonnasta pykälän nojalla valvonnasta huolehtii kukin vakuu-
tusyhtiö itse. Yhtiöt voivat suorittaa palkkasummien säännönmukaista valvontaa vertaamal-
la niitä verottajan tietoihin, jolloin yhtiöt selvittäisivät nykyistä paremmin todelliset palkka-
summat. Aikaisemmin niiden työnantajien, jotka laiminlyövät vuosi-ilmoitusten teon, va-
kuutusmaksut arvioitiin ilman verotietoja ja ne sisälsivät sanktioluonteisen korotuksen. Il-
moitusvelvollisuutensa laiminlyönyt vakuutuksenottaja ei enää joudu maksamaan korotet-
tua vakuutusmaksua. Jos laiminlyönti olisi törkeä, se saattaisi täyttää tapaturmavakuutus-
maksupetoksen tunnusmerkit. Seuraamus jäisi siten rikosoikeudellisen sanktion varaan. 
Työtapaturma- ja ammattitautilain 248.1 §:n mukaan julkisuuslakia sovelletaan vakuutus-
yhtiöihin ja Tapaturmavakuutuskeskukseen siltä osin kuin ne käyttävät julkisuuslain 4 §:n 2 
momentissa tarkoitettua julkista valtaa, jollei puheena olevassa tai muussa laissa toisin sää-
detä.238 Lain 248 §:n 2 momentin mukaan myös silloin, kun kysymys ei ole julkisen vallan 
käytöstä, vakuutusyhtiöihin ja Tapaturmavakuutuskeskukseen on sovellettava julkisuuslain 
asiakirjasalaisuutta koskevaa 22 §:ää, vaitiolovelvollisuutta ja hyväksikäyttökieltoa koske-
vaa 23 §:ää, salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja koskevaa 24 §:ää, salassapidosta 
poikkeamista ja sen lakkaamista koskevaa 7 lukua sekä rangaistussäännökset sisältävää 35 
§:ää puheena olevan lain toimeenpanoon liittyvissä asioissa.239  
Työtapaturma- ja ammattitautilain 249 §:n mukaan sen lisäksi, mitä julkisuuslain 24 §:n 1 
momentin 20 kohdassa säädetään elinkeinonharjoittajaa koskevien tietojen salassa pitämi-
sestä, salassa pidettäviä ovat myös sellaiset lain toimeenpanoon perustuvat asiakirjat ja tie-
dot, jotka koskevat työnantajan taloudellista asemaa. Edellä mainitussa lainkohdassa tode-
taan, että salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin 
sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa 
koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudel-
lista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suo-
jaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tie-
doista tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevista tiedoista.240 
Työtapaturma- ja ammattitautilain 252 §:ssä säädetään vakuutuslaitoksen ja muutoksenha-
kuelimen oikeudesta saada tietoja. Erikseen kannattaa mainita tältä osin se, että vakuutuslai-
toksella on oikeus saada Verohallinnolta erikseen säädetyt tiedot työntekijän ansioista, 
vaikka verotusta ei olisi vielä vahvistettu. Pykälässä tarkoitettuja tietoja saa hakea teknisen 

                                                 
236 HE 277/2014 vp. 
237 Ks. lähemmin HE 277/2014 vp. 
238 Julkisuuslain 4.2 §:ssä säädetään seuraavaa: ”Mitä viranomaisesta säädetään, koskee myös lain tai asetuk-
sen taikka lain tai asetuksen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen perusteella julkista tehtävää hoitavia 
yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä niiden käyttäessä julkista valtaa. Evankelis-luterilaisen 
kirkon asiakirjojen julkisuudesta säädetään erikseen.” 
239 Työtapaturma- ja ammattitautilakia toimeenpantaessa ei kuitenkaan sovelleta, mitä vakuutusyhtiölain 
(521/2008) 30 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetään vaitiolovelvollisuudesta ja tietojen luovuttamisesta. 
240 Ks. laajemmin HE 30/1998 vp. 
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käyttöyhteyden avulla ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovel-
vollisuus on säädetty.  
Tapaturmavakuutuskeskuksen ja vakuutusyhtiöiden valvontatehtävä vastaa työeläkejärjes-
telmässä Eläketurvakeskukselle säädettyä valvontatehtävää ja 260 §:ssä oleva säännös tapa-
turmavakuutuskeskuksen ja vakuutusyhtiöiden oikeudesta saada tietoja valvontaa varten 
vastaa työntekijän eläkelain 199 §:ää. Pykälä on uusi ja siinä selvennettiin Tapaturmava-
kuutuskeskuksen tietojensaantioikeutta. Työeläkevakuutuksen valvonnasta saatujen koke-
musten mukaan on yleistä, että vakuutuksen laiminlyöntitapauksissa työnantajat ovat hoita-
neet verotukseen liittyvät velvollisuutensa, mutta eivät työntekijöiden työeläketurvaa tai 
tapaturmavakuutusta. Sen vuoksi Tapaturmavakuutuskeskuksella ja vakuutusyhtiöillä on 
oikeus saada veroviranomaiselta joukkotietoina palkkaa tai muuta vastiketta työntekijöille 
maksaneiden työantajien nimet, yritys- ja yhteisötunnukset, yhteystiedot ja vuosi-
ilmoitukset tai vuosi-ilmoituksia vastaavat tiedot, toimialat sekä tiedot näiden työnantajien 
maksamista vastikkeista ja niihin liittyvistä työnantajasuorituksista. 
Pykälän 2 momentin mukaan Tapaturmavakuutuskeskuksella ja vakuutusyhtiöillä on oikeus 
saada tiedot joukkotietona myös tilanteessa, jossa valvontakäsittely ei olisi vielä vireillä. 
Joukkotiedoilla tarkoitetaan ryhmää työnantajia, joita ei ole yksilöity yritys- tai yhteisötun-
nuksella tai muulla yksilöintitavalla. Perustelujen mukaan tällainen tietojensaantioikeus on 
välttämätön tehokkaan valvonnan aikaansaamiseksi, koska millään muulla tavoin ei ole 
saatavissa tietoa niistä työnantajista, jotka ovat maksaneet palkkoja, mutta laiminlyöneet 
järjestää työntekijöilleen tapaturma- ja ammattitautiturvan. Yksittäisiä työnantajia koskevia 
valvontakäsittelyjä voi tulla vireille vasta, kun on verrattu kulloinkin valvonnan kohteeksi 
valittavan työnantajajoukon veroviranomaisille ilmoittamia palkanmaksu- ja työnantajasuo-
ritustietoja vakuutusyhtiölle ilmoitettuihin tietoihin. Tehokas valvonta edellyttää vertailu-
seulontoja etenkin harmaan talouden torjunnassa. Niillä saadaan lisäksi tehokkaalla ja kus-
tannuksia säästävällä tavalla selville vakuutusten laiminlyönnit varsinaista valvontakäsitte-
lyä varten. Momentin mukaan Tapaturmavakuutuskeskuksella ja vakuutusyhtiöllä on oi-
keus saada tiedot, vaikka verotusta ei ole vielä vahvistettu. Reaaliaikainen valvonta edellyt-
tää mahdollisuutta tehdä verottajan palkka- ja työnantajasuoritustietojen vertailua vakuutus-
järjestelmän tietoihin useaan kertaan kalenterivuoden aikana. Näitä tietoja Tapaturmava-
kuutuskeskus ja vakuutusyhtiö voivat käyttää viitetietoina valvontakohteiden seulomiseksi 
ennen verotuksen lopullista vahvistamista. Koska 2 momentin toimeenpano edellyttää osit-
tain myös henkilötietojen käsittelyä, momentin nojalla Tapaturmavakuutuskeskuksella ja 
vakuutusyhtiöllä olisi oikeus yhdistää ja käsitellä 1 momentissa tarkoitettuja henkilötietoja. 
Yhdistettyjä tietoja voitaisiin säilyttää viisi vuotta kuitenkin enintään valvontakäsittelyn 
päättymiseen saakka. Yhdistettyjä tietoja ei saisi luovuttaa edelleen. 
Pykälän 3 momentin nojalla tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja saa hakea teknisen käyt-
töyhteyden avulla ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvolli-
suus on säädetty. Tämä on tarpeen, koska valvontaa, kuten muutakin lain toimeenpanoa, 
toteutetaan nykyään pääosin teknisten käyttöyhteyksien avulla. 
Vuoden 2016 alussa voimaan tulleella lailla Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun 
lain 6 §:n muuttamisesta (500/2015) lain 6 §:ssä lueteltuihin velvoitteidenhoitoselvitysten 
käyttötarkoituksiin lisättiin kohta 16, jonka mukaan velvoitteidenhoitoselvitys voidaan laa-
tia tukemaan myös työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 177 §:n 1 momentissa ja 
179 §:ssä tarkoitettua vakuuttamisvelvoitteiden valvontaa. 
Vakuutuslaitoksen oikeudesta antaa tietoja säädetään lain 255 §:ssä. Vakuutuslaitoksella on 
oikeus sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa puheena olevan lain toimeenpanoon perustu-
via tietoja: 
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ministeriölle, Verohallinnolle ja lakisääteistä sosiaalivakuutusjärjestelmää hoitaval-
le laitokselle tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen tä-
män lain mukainen korvaus vaikuttaa, tämän lain mukaista korvausta saaneen hen-
kilön henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot maksetuista korvauksista, tiedot 
työnantajasta ja muut näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaa-
liturvaan kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi suoritettavaa hen-
kilötietojen yhdistämistä ja muuta kertaluonteista valvontatointa varten, sekä polii-
si- ja syyttäjäviranomaiselle edellä mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä rikos-
ten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten.  

Harmaan talouden torjunnan kannalta relevanttina voidaan pitää työtapaturma- ja ammatti-
tautilain 256 §:ää, jonka mukaan Tapaturmavakuutuskeskuksella ja vakuutusyhtiöllä on 
oikeus sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa tietoja tietyn tyyppisissä valvonta-asioissa. 
Tietoja voidaan antaa  

• Valtiokonttorille, Työttömyysvakuutusrahastolle, Eläketurvakeskukselle ja lakisääteistä 
vakuutusta toimeenpanevalle eläkelaitokselle näille laissa säädetyn valvontaan liittyvän 
tehtävän täyttämiseksi työnantajaa ja vakuutusta koskevat välttämättömät tiedot, jos on 
syytä epäillä, ettei työnantaja ole täyttänyt lakiin perustuvaa maksu- tai vakuuttamisvel-
vollisuuttaan 

• työsuojeluviranomaiselle tiedot, jotka ovat sille välttämättömiä tilaajan selvitysvelvolli-
suudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (1233/2006) 
tarkoitetun valvontavelvollisuuden täyttämiseksi, jos on syytä epäillä, että tilaaja ei ole 
täyttänyt selvitysvelvollisuuttaan tai, että tilaajan sopimuspuoli on esittänyt virheellisiä 
todistuksia tämän lain mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden täyttämisestä tai vakuutus-
maksujen maksamisesta 

• Verohallinnolle tiedot, jotka ovat välttämättömiä sille ennakkoperintälaissa säädetyn 
valvontavelvollisuuden täyttämiseksi, jos on syytä epäillä, että työnantaja ei ole täyttänyt 
ennakonpidätysvelvollisuuttaan. 

• Lisäksi tämän pykälän nojalla saatuja salassa pidettäviä tietoja voidaan antaa edelleen 
rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten.241 

10.7 Hankintalain kokonaisuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alussa 

Uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) korvasi vuodelta 
2007 olevan julkisista hankinnoista annetun lain ja vuodelta 2011 olevan sähköisestä huu-
tokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä annetun lain. Laissa säädetään julkisten 
viranomaisten ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yksiköiden hankintojen kilpailut-
tamismenettelyistä ja niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. Uudessa laissa laajennettiin 
hankinnoista poissulkemisperusteita ja säädettiin hankintayksiköille oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta välttämättömät 
tiedot yrityksistä ja yhteisöistä harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden olemassaolon 
selvittämiseksi. Kyseessä oli periaatteellisesti merkittävä avaus aiemmin puhtaasti viran-
omaisten välisen tietojenvaihdon laajentamisessa varsinaisen viranomaispiirin ulkopuolelle. 
Hankintalain 171 §:ssä säädetään oikeudesta tietojen saantiin.242 Säännöksen mukaan lain 5 
§:n 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetuilla hankintayksiköillä on oikeus salassapitosään-

                                                 
241 Toisaalta tiedot tulee hävittää heti, kun niitä ei tarvita. 
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nösten estämättä saada viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta välttämättömät tiedot 
yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 3 §:ssä tarkoitetuista yrityksistä ja yhteisöistä lain 81 
§:n 1 momentissa tarkoitettujen harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden olemassaolon 
selvittämiseksi.243 Hankintalain 5.1 §:n 1–4 kohdassa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat 
valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, Evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksi-
nen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset, valtion liikelaitokset sekä julkis-
oikeudelliset laitokset.244  
Hankintalain 81 §:n 1 momentin mukaan harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita ovat 
esimerkiksi ammattitoiminnan vakava virhe, tarjoajan maksukyvyttömyys sekä ympäristö-, 
sosiaali- ja työlainsäädännön velvoitteiden laiminlyönti. Lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten 
veroihin ja sosiaalivakuuttamiseen liittyvät rekisteröinti-, ilmoittamis- tai maksulaimin-
lyönnit voivat olla harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita. Esimerkiksi työnantajan elä-
kevakuutuksen, työttömyysvakuutuksen tai tapaturmavakuutuksen puuttuminen, verotuk-
seen liittyvät laiminlyönnit rekisteröitymisessä, ilmoittamisessa tai maksamisessa, arviove-
rotus tai verovelka ilman voimassa olevaa maksusuunnitelmaa voivat olla harkinnanvarai-
sia poissulkemisperusteita. Säännös antaa hankintayksiköille mahdollisuuden selvittää ai-
kaisempaa laajemmin ehdokkaiden ja tarjoajien lakisääteisten velvollisuuksien hoitamista 
sekä näitä mahdollisesti rasittavia ja poissulkemisperusteiksi määriteltyjä muita rikkomuk-
sia ja laiminlyöntejä. Lainkohdan mukaan tiedot voidaan antaa myös teknisen käyttöyhtey-
den välityksellä, ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus 
on säädetty.245 
Säännöksellä pyritään vähentämään sekä hankintoihin osallistuvien tarjoajien että hankin-
tayksiköiden hallinnollista työtä, kun julkisissa hankinnoissa tarvittavat välttämättömät vi-
ranomaisselvitykset ovat suoraan hankintayksiköiden saatavilla vaivattomasti ja veloituk-
setta. Tällöin yrityksiltä säästyy niiden hankkimiseen ja hankintayksikölle toimittamiseen 
liittyvä vaiva. Tehostuva tietojenvaihto edistää lisäksi harmaan talouden torjuntaa, sillä 
hankintayksiköt saavat aikaisempaa laajemmin tietoa ehdokkaiden ja tarjoajien luotetta-
vuuden vaarantavista mahdollisista väärinkäytöksistä ja laiminlyönneistä. Säännös mahdol-
listaa myös tietojen konekielisen välittämisen, mikä osaltaan vähentää hallinollista työtä.246 
Säännös ei oikeuta hankintayksiköitä saamaan tietoja rikosrekisteristä tai sakkorekisteristä, 
sillä näistä rekistereistä annettavista tiedoista on säädettävä erikseen. Hankintalain 88 §:n 4 
momentin ja rikosrekisterilain (770/1993) 6 b §:n mukaan tarjouskilpailuun osallistuva tar-
joaja saa eräin edellytyksin johto- ja valvontahenkilöitään koskevan rikosrekisteriotteen 
luovutettavaksi edelleen hankintayksikölle hankintalain 80 §:ssä tarkoitettujen pakollisten 
poissulkemisperusteiden selvittämistä varten.247 

Rikosrekisterilain 6 b §:n 2 momentin mukaan otteeseen merkitään tiedot lainvoi-
maisesta päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu muun muassa rikoslain 29 luvun 1 
§:n nojalla veropetoksesta, 29 luvun 2 §:n nojalla törkeästä veropetoksesta, 29 lu-
vun 4 a §:n nojalla työeläkevakuutusmaksupetoksesta, 29 luvun 4 b §:n nojalla tör-
keästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta, 29 luvun 5 §:n nojalla avustuspetoksesta, 

                                                                                                                                                     
242 Hankintalailla viitataan lakiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Sitä vas-
toin suppeamman tarkastelun kohteena on erityisalojen hankintalaki eli laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen 
ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016).  
243 Ks. yritys- ja yhteisötietolaista tarkemmin HE 188/2000 vp. 
244 Ks. laajemmin hankintalainsäädännöstä Pekkala – Pohjonen (2012) sekä hankintalainsäädännön kokonais-
uudistuksesta HE 108/2016 vp ja TaVM 31/2016 vp. 
245 HE 108/2016 vp. 
246 HE 108/2016 vp. 
247 HE 108/2016 vp. 
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29 luvun 6 §:n nojalla törkeästä avustuspetoksesta tai 29 luvun 7 §:n nojalla avus-
tuksen väärinkäytöstä; rikoslain 32 luvun 6 §:n nojalla rahanpesusta, 32 luvun 7 §:n 
nojalla törkeästä rahanpesusta, 32 luvun 8 §:n nojalla salahankkeesta törkeän rahan-
pesun tekemiseksi tai 32 luvun 9 §:n nojalla tuottamuksellisesta rahanpesusta; sekä 
rikoslain 47 luvun 1 §:n nojalla työturvallisuusrikoksesta, 47 luvun 2 §:n nojalla 
työaikasuojelurikoksesta, 47 luvun 3 §:n nojalla työsyrjinnästä, 47 luvun 3 a §:n no-
jalla kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, 47 luvun 5 §:n nojalla työntekijöiden jär-
jestäytymisvapauden loukkaamisesta tai 47 luvun 6 a §:n nojalla luvattoman ulko-
maisen työvoiman käytöstä. 

Hankintalain 5 §:n 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetut hankintayksiköt eli myös muut 
kuin viranomaishankintayksiköt voivat saada kyseiset tiedot käyttöönsä siltä osin kuin ne 
ovat välttämättömiä poissulkemisperusteiden selvittämiseksi. Lain 138 §:n asiakirjojen jul-
kisuutta koskevien sääntöjen soveltamisesta velvoittaa myös muita kuin viranomaishankin-
tayksiköitä noudattamaan, mitä julkisuuslaissa säädetään asianosaisen oikeudesta asiakir-
jaan, asiakirjan julkisuuden määräytymisestä sekä tiedonsaantia koskevan asian käsittele-
misestä ja ratkaisemisesta. Näin ollen myös hankintayksikkönä toimivan osakeyhtiön tai 
yhdistyksen on noudatettava julkisuuslain salassapitovelvoitteita, kun ne käsittelevät ja pi-
tävät hallussaan salassa pidettäviä tietoja. Hankintalain 5 §:n 1 momentin 5 kohdassa tar-
koitetut 50 prosenttia tukea hankintaan saavat hankintayksiköt jäävät kuitenkin säännöksen 
ulkopuolelle, sillä velvoitteidenhoitoselvityksiä antavan harmaan talouden selvitysyksikön 
on vaikeaa selvittää nopeassa aikataulussa, onko selvityksen pyytävä yksityinen yksikkö 
hankintalain 5 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö vai muu yhteisö.248 
Hankintalain kokonaisuudistuksen yhteydessä on muutettu Harmaan talouden selvitysyk-
sikköä koskevan lain (1207/2010) 6 §:ää siten, että hankintalain 171 §:ssä tarkoitetuille 
hankintayksiköille voidaan laatia velvoitteidenhoitoselvitys. Myös erityisalojen hankinta-
lain 130 §:n mukaan hankintayksiköillä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada 
viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta välttämättömät tiedot hankintalain 81 §:n 1 
momentissa tarkoitettujen harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden olemassaolon selvit-
tämiseksi. Velvoitteidenhoitoselvitysten käyttötarkoitusta koskevalla säännöksellä pyritään 
tehostamaan ehdokkaita ja tarjoajia koskevien taustatietojen selvittämistä ja siten vähentä-
mään tarjoajien hallinnollista taakkaa. Säännöksellä pyritään myös edistämään harmaan 
talouden torjuntaa siten, että julkisissa hankinnoissa voitaisiin helpommin ja tehokkaammin 
selvittää, ovatko tarjouskilpailuun osallistuvat ehdokkaat tai tarjoajat syyllistyneet niiden 
luotettavuuden vaarantaviin väärinkäytöksiin tai laiminlyönteihin.249 
Eduskunnan hallintovaliokunta esitti asiantuntijakuulemisten perusteella lausunnossaan 
HaVL 44/2016 vp talousvaliokunnalle, että hankintayksiköiden oikeus saada Harmaan ta-
louden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityksiä laajennettaisiin koskemaan myös tar-
joajan ja tämän käyttämien alihankkijoiden vastuuhenkilöiden muuta yritystoimintaa. Ta-
lousvaliokunta hyväksyi kuitenkin mietinnössään TaVM 31/2016 hallituksen esityksen tältä 
osin muuttamattomana. 
Hankintavalvontaan sisältyvästä viranomaistietojenvaihdosta säädetään hankintalain 143 
§:ssä seuraavasti: 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi omasta aloitteestaan luovuttaa salassapitosäännös-
ten estämättä valvonnassa saamansa tiedon tai asiakirjan jos se on tarpeen:  

                                                 
248 HE 108/2016 vp. 
249 HE 108/2016 vp. Ks. laajemmin harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta hankintamarkkinoilla Harmaan 
talouden selvitysyksikkö. Julkiset hankintamarkkinat ja epäterveen kilpailun torjunta sekä Harmaan talouden 
selvitysyksikön selvitys 11/2015. Helsingin kaupungin hankinnat. Ks. myös Määttä (2017) sekä Määttä – 
Voutilainen (2017). 
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1) Verohallinnolle Verohallinnosta annetun lain 2 §:n mukaisen tehtävän suoritta-
mista varten  

2) esitutkintaviranomaisille rikosten ennalta estämistä, paljastamista, selvittämistä 
ja syyteharkintaan saattamista varten sekä esitutkintaviranomaisten tietojen kerää-
mis- ja tallettamistarkoituksen mukaisia muita tehtäviä varten;  

3) syyttäjille syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 25 §:ssä säädetyssä laajuu-
dessa virkatehtävien suorittamista varten;  

4) työviranomaisille työntekijän oleskeluluvan tai elinkeinonharjoittajan oleskelu-
luvan taikka työnteon valvontaa koskevan asian käsittelyä varten;  

5) rahanpesun selvittelykeskukselle laissa sille erikseen määriteltyjen tehtävien suo-
rittamista varten;  

6) ulosottolaitokselle ulosottokaaren (705/2007) mukaisen tehtävän suorittamista 
varten;  

7) Eläketurvakeskukselle Eläketurvakeskuksesta annetun lain (397/2006) 2 §:n 2 
momentin 1 kohdassa säädettyä työeläkelakien mukaisen vakuuttamisvelvollisuu-
den noudattamisen valvontaa varten;  

8) tapaturmavakuutuskeskukselle tapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 177 §:n 
1 momentissa ja 179 §:ssä tarkoitettua vakuuttamisvelvoitteiden valvontaa varten; 

9) valtionapuviranomaiselle valtionavustuslain (688/2001) perusteella organisaation 
toimintaa varten annettavan rahoituksen myöntämistä ja valvontaa varten;  

10) Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiölain (487/2015) 14 luvun 1 §:ssä säädet-
tyä valvontatehtävän suorittamista varten;  

11) työttömyysvakuutusrahastolle työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 
(555/1998) 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua työttömyysvakuutusmaksujen perin-
tämenettelyn toimeenpanon valvontaa varten;  

12) rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomaiselle alueiden kehittämisestä ja ra-
kennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 8 §:ssä tarkoitetun 
tehtävän hoitamista varten;  

13) konkurssiasiamiehelle konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetussa laissa 
(109/1995) tarkoitettua konkurssipesien hallinnon valvontaa varten; sekä  

14) toimivaltaiselle lupa- ja valvontaviranomaiselle kaupallisista tavarankuljetuksis-
ta tiellä annetun lain (693/2006) ja joukkoliikennelain (503/2008) mukaista liiken-
neluvan myöntämistä ja peruuttamista varten. 

Säännöstä ei sisältynyt vielä edellä mainitussa muodossa hallituksen esitykseen HE 
108/2016 vp eikä myöskään sitä edeltävään työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuun 
37/2015, jossa kokonaisuudistusta hahmotettiin. Taustalla olikin talousvaliokunnan mietin-
tö TaVM 31/2016 vp, jonka taustalla oli puolestaan perustuslakivaliokunnan lausunto 
PeVL 49/2016 vp. Toinen huomionarvoinen piirre on sääntelyn kasuistisuus: lainkohtaan 
on koottu joukko viranomaisia, joille Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi tarpeen vaatiessa 
omasta aloitteestaan luovuttaa salassapitosäännösten estämättä valvonnassa saamansa tie-
don tai asiakirjan. Kolmanneksi lainkohdissa on yksilöity ne käyttötarkoitukset, joita varten 
tiedot tai asiakirjat ovat annettavissa. Lisäksi on syytä panna merkille luettelon tyhjentävä 
luonne: mikäli vastedes ilmenee uusi viranomainen, jolle näitä tietoja tai asiakirjoja voisi 
tarvittaessa luovuttaa, on siitä säädettävä erikseen. Sama koskee uutta käyttötarkoitusta, jota 
varten tietojen tai asiakirjojen luovutus olisi tarpeen.250 

                                                 
250 Näin on silloinkin, kun itse viranomainen on mainittu hankintalain 143 §:stä ilmenevässä luettelossa. 
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Kuten hankintalain 143 §:n johtolauseessa todetaan, Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi omasta 
aloitteestaan luovuttaa salassapitosäännösten estämättä valvonnassa saamansa tiedon tai 
asiakirjan, kunhan se on tarpeen lainkohdassa mainituille viranomaisille erikseen määritel-
tyä käyttötarkoitusta varten. Miten tietojen ja asiakirjojen oma-aloitteista antamista on tul-
kittava? Tältä osin voi viitata verotustietolain 18.1 §:n johdantolauseeseen (24.4.2015/499), 
jonka mukaan Verohallinto voi salassapitosäännösten estämättä antaa omasta aloitteestaan 
verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoineen pykälässä erikseen säädetyissä 
tapauksissa.251 Verotustietolain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen HE 149/1999 
vp yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan muun ohella, että veroviranomaiset voivat 
antaa sellaisia tietoja, jotka havaitaan verotuksen toimittamisen yhteydessä. Toisaalta vi-
ranomaisella ei ole velvollisuutta kaikkien mahdollisten väärinkäytösepäilyjen ilmoittami-
seen, koska se käytännössä laajentaisi verohallinnon tehtäviä nykyisestä ja johtaisi vaikei-
siin vastuukysymyksiä koskeviin ongelmiin. Verohallinto voi antaa tietoja omasta aloittees-
taan, mutta sillä ei ole velvollisuutta tietojen antamiseen. Hankintalain 143 §:ää silmällä 
pitäen edellä mainitun perusteella on siis todettavissa, että Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on 
oikeus antaa pykälässä yksilöidyille viranomaisille tietoja ja asiakirjoja, jotka havaitaan 
hankintalain valvonnan yhteydessä. Virastolla ei toisaalta ole velvollisuutta tietojen ja asia-
kirjojen luovuttamiseen. 
Hankintalain 143 §:ssä ei puhuta yksinomaan asiakirjasta vaan myös tiedosta. Julkisuuslain 
5 §:ssä on määritelty asiakirjan käsitettä useilla eri tavoilla. Ensinnäkin asiakirjalla tarkoi-
tetaan julkisuuslaissa kirjallisen ja kuvallisen esityksen lisäksi sellaista käyttönsä vuoksi 
yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuvaa tiettyä kohdetta tai asiaa koskevaa 
viestiä, joka on saatavissa selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn tai äänen- ja kuvan-
toistolaitteiden taikka muiden apuvälineiden avulla.252 Toiseksi viranomaisen asiakirjalla 
tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluk-
sessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai 
muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laatimana pidetään 
myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viran-
omaiselle toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta 
tai muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten.253 Kolmannek-
si viranomaisen asiakirjana ei pidetä kuitenkaan esimerkiksi viranomaisen palveluksessa 
olevan tai viranomaisen toimeksiannosta toimivan laatimia muistiinpanoja taikka sellaisia 
luonnoksia, joita laatija ei ole vielä antanut esittelyä tai muuta asian käsittelyä varten.254 
Viimeksi mainittua lainkohtaa koskevasta oikeuskäytännöstä voidaan mainita korkeimman 
hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 13.9.2016, t. 3803: Verotarkastuksen kohteena ollut yhtiö 
oli pyytänyt Verohallinnolta muun ohella verotarkastajien laatimia muistiinpanoja, Excel-
taulukoita sekä Orbis-tietokantaan tehtyjen hakujen tuloksia. Mainitut asiakirjat olivat sel-
laisia hahmotelmia, asiakysymyslistoja ja muita muistiinpanoja ja luonnoksia valmistelta-
vana olevasta asiasta, joihin ei julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 2 kohdan perusteella sovel-
lettu julkisuuslakia. Verohallinto oli siten voinut kieltäytyä luovuttamasta niitä yhtiölle.255 
Toisaalta on syytä korostaa, että tietojen antamista ei ole rajattu ainoastaan asiakirjoihin, 

                                                 
251 Verotustietolain virallinen nimi on laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999). 
252 Pykälän 1 momentti. 
253 Pykälän 2 momentti. 
254 Ks. tarkemmin pykälän 3 ja 5 momentit. 
255 Vrt. KHO 2016:131. 
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joten asiakirjan määritelmä ei rajaa ankarasti Kilpailu- ja kuluttajaviraston oma-aloitteista 
tietojenanto-oikeutta. Virasto voi näet antaa oma-aloitteisesti tietoja.256 
Lisäksi vaikka alkuperäisen lakiesityksen sisältö muuttuikin eduskunnassa olennaisesti, 
voidaan relevanttina pitää hallituksen esityksestä ilmenevää lain tarkoitusta. Pykälä mah-
dollistaa osaltaan eri viranomaisten välisen yhteistyön tiivistämisen. Viranomaisten välisen 
yhteistyön helpottaminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen voivat käytännössä olla 
tarpeen esimerkiksi poliisin tai muiden viranomaisten kanssa korruption selvittämiseen tai 
harmaan talouden torjuntaan liittyen.257 Toisaalta hallituksen esityksen HE 108/2016 vp 
perusteluista ei pidä tehdä päätelmiä viranomaistietojenvaihdon alan laajuudesta sanalla-
kaan yli sen, mitä itse hankintalaissa on todettu. Näin ollen hankintalain 143 §:n säännös ei 
oikeuta tietojenvaihtoon viranomaisten välillä esimerkiksi yleisesti harmaan talouden tor-
junnassa, vaan ainoastaan niissä tapauksissa, jotka nimenomaisesti mainitaan sanotussa 
pykälässä. 

10.8 Eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä 
annettu laki tuli voimaan vuoden 2017 alussa 

Alun perin käsiteltävästä asiakokonaisuudesta säädettiin eräiden luotonantajien rekisteröin-
nistä annetussa laissa (747/2010). Laissa säädettiin muun muassa aluehallintoviraston oi-
keudesta saada tietoja sakko- ja rikosrekisteristä. Nyttemmin toteutetun lainsäädäntömuu-
toksen myötä viranomaisten välisiä tietojenvaihtosäännöksiä on kehitetty selkeästi palve-
lemaan myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. 
Osa luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (853/2016) säännöksis-
tä on siis relevantteja myös viranomaistietojenvaihdon kannalta. Tämä ilmenee esimerkiksi 
Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6.1 §:n 17 kohdasta, jonka mukaan vel-
voitteidenhoitoselvitys on laadittavissa tukemaan eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien 
rekisteröinnistä annetun lain 10 §:ssä säädettyä tehtävää. Aluehallintoviraston on mainitun 
pykälän mukaan selvitettävä, onko luotonantajaa tai vertaislainanvälittäjää pidettävä ilmei-
sen sopimattomana vastaanottamaan asiakasvaroja. Tämän tehtävän hoitamiseksi aluehal-
lintovirasto voi pyytää Harmaan talouden selvitysyksikköä laatimaan velvoitteidenhoitosel-
vityksen. Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeuden ja siten velvoitteidenhoitoselvityksen 
laajuudesta säädetään myös mainitussa 10 §:ssä.258 Laki Harmaan talouden selvitysyksikös-
tä annetun lain muuttamisesta (858/2016) tuli tältä osin voimaan 1.1.2017.  
Luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain 16 §:ssä säädetään oikeu-
desta saada tietoja eräistä viranomaisten rekistereistä. Pykälän 1 momentin mukaan aluehal-
lintovirastolla on oikeus saada sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 46 §:ssä 
tarkoitetusta sakkorekisteristä tiedot, jotka ovat tarpeen tämän lain 4 §:n 1 momentin 
3 kohdassa ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön luotettavuuden selvittämiseksi. Oi-
keudesta saada tietoja rikosrekisteristä säädetään rikosrekisterilaissa (770/1993). Pykälän 2 
momentin mukaan aluehallintovirastolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
maksutta viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta tiedot, jotka ovat tarpeen lain 10 
§:ssä tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi. Tiedot voidaan luovuttaa aluehallintovirastolle 

                                                 
256 Rajanvedosta voidaan mainita myös KHO 12.4.2006, t. 891. Kilpailuviraston kartellitutkinnassa kuultujen 
henkilöiden kertomuksista tehdyt nauhoitteet eivät olleet viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
5 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja viranomaisen palveluksessa olevien virkamiesten omaan käyttöön-
sä laatimia muistiinpanoja, vaan ne olivat viranomaisen asiakirjoja. 
257 HE 108/2016 vp. 
258 HE 77/2016 vp. 
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myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti. Viimeksi mainittu on tarpeen 
erityisesti sen varmistamiseksi, että aluehallintovirasto voi hyödyntää tehtävässään Har-
maan talouden selvitysyksikön laatimia velvoitteidenhoitoselvityksiä.259 

10.9 Palkkaturvalainsäädännön edelleen kehittäminen 

Erikseen on nostettava esille palkkaturvalainsäädäntö sekä sen kehittäminen ja samalla vel-
voitteidenhoitoselvitysten alan laajentaminen.260 Palkkaturvalain (866/1998) 28 §:n 2 mo-
mentissa ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 26 §:n 2 momentissa säädetään viran-
omaisen tiedonsaantioikeudesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus 
saada maksutta salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estä-
mättä veroviranomaisilta, ulosottoviranomaisilta, työsuojeluviranomaisilta, Kansaneläkelai-
tokselta, Eläketurvakeskukselta, eläkelaitoksilta, työttömyyskassoilta ja työ- ja elin-
keinotoimistoilta palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten välttämättömät tiedot.261 Palk-
katurvaviranomainen on käyttänyt tiedonsaantioikeuttaan palkkaturvan saamisen edellytys-
ten selvittämiseksi. Eniten tiedonsaantioikeutta on tarvittu työnantajan maksukyvyttömyy-
den toteamiseksi, joka on ollut yksi palkkaturvan maksamisen edellytyksistä. Tässä tarkoi-
tuksessa työnantajasta on tehty kyselyt veroviranomaiselle ja ulosottoviranomaiselle. Kyse-
lyitä on tehty kummallekin arviolta 3 000 kappaletta vuodessa. Kyselyiden ja vastausten 
käsittely on merkinnyt vuositasolla noin 12 000 toimenpidettä. Lisäksi kyselyt ovat aiheut-
taneet työtä muissa viranomaisissa. Tiedonsaantioikeuksia on käytetty myös palkkaturva-
asian muuhun selvittämiseen. On ollut hyvin yleistä, etteivät työnantajat tai näiden edusta-
jat ole vastanneet palkkaturvaviranomaisen tekemiin tiedusteluihin. Tiedonsaantioikeuksia 
hyödyntämällä on pyritty selvittämään, onko hakemus kohdistettu oikeaan työnantajaan ja 
ovatko saatavat perusteeltaan ja määrältään olleet oikeita. Lisäksi viranomaistiedon avulla 
on pyritty selvittämään mahdollisia väärinkäytöksiä.262 Hallituksen esityksessä HE 
196/2016 vp viitattiin valtioneuvoston periaatepäätökseen kansalliseksi harmaan talouden 
ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi vuosille 2016–2020. Toimenpideohjelmassa 
mainitaan palkkaturvaviranomainen esimerkkinä viranomaisesta, jonka osalta harmaan ta-
louden torjuntaan liittyvät toimivaltuudet ja tietojen vaihtoa koskevien säännösten muutos-
tarpeet tulisi selvittää. 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Uudenmaan ELY-keskus sekä Harmaan talouden selvitysyk-
sikkö kävivät lävitse palkkaturvaviranomaisen tietotarpeita ja tässä yhteydessä todettiin, 
että palkkaturvaviranomainen hyötyisi merkittävästi Harmaan talouden selvitysyksikön 
palveluista ja erityisesti velvoitteidenhoitoselvityksistä. Käytännössä velvoitteidenhoitosel-
vitykset korvaisivat suuren osan palkkaturvaviranomaisen tekemistä viranomaiskyselyistä 
ja muista tietopyynnöistä. Selvityksestä saa kokonaiskuvan kohteen toiminnasta, velvoittei-
den hoidosta, taloudesta ja kytkennöistä. Selvitykset sisältävät jossakin määrin tietoa myös 
ilmoitetusta palkanmaksusta ja työnantajan palveluksessa työskentelevistä työntekijöistä. 
Tiedot luovutetaan käytännössä teknisen käyttöyhteyden välillä, mikä merkitsee hallinnolli-
sen työn vähentymistä sekä palkkaturvaviranomaisessa että muissa viranomaisissa. Har-
maan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n 1 momenttiin on lisätty uusi 18 kohta, 

                                                 
259 HE 77/2016 vp. 
260 Viimeisin palkkaturvalainsäädäntöä koskeva uudistus on tullut voimaan vuoden 2017 alussa. 
261 Palkkaturva-asiat on keskitetty vuoden 2016 alusta lähtien Uudenmaan ELY-keskukseen. Keskittämisen 
tavoitteena on yhdenmukaistaa ja lyhentää palkkaturva-asioiden käsittelyaikoja sekä parantaa palkkaturvame-
nettelyn toimivuutta. Toisaalta palkkaturvahakemuksen voi jättää mihin tahansa ELY-keskukseen tai TE-
toimistoon. 
262 HE 196/2016 vp. 
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jonka nojalla velvoitteidenhoitoselvitys laaditaan myös palkkaturvalain ja merimiesten 
palkkaturvalain täytäntöönpanoa varten. Muutoksen jälkeen palkkaturvaviranomainen voi 
saada velvoitteidenhoitoselvityksessä suurimman osan tarvitsemastaan viranomaistiedosta. 
Palkkaturvaviranomaisen saamien tietojen kattavuus ja sisältö määräytyvät palkkaturvalain 
28 §:n 2 momentin ja merimiesten palkkaturvalain 26 §:n 2 momentin mukaisesti. Lisäksi 
palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain säännöksiä muutettiin siten, että tietojen-
saantioikeus koskee hakemuksen käsittelyn sijasta lain täytäntöönpanoa. Laajennus koskee 
käytännössä palkkaturvaviranomaisen erikseen tekemiä maksuvelvollisuutta koskevia pää-
töksiä, muutoksenhakua sekä saatavan perintätehtävää. Laajennus on tarpeen, jotta palkka-
turvaviranomaisella olisi oikeus saada velvoitteidenhoitoselvityksiä myös näitä lain täytän-
töönpanoon liittyviä toimenpiteitä varten. Lisäksi pykälään lisättiin erityinen maininta siitä, 
että tiedot on saatavissa myös teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Palkkaturvaviranomai-
sen mahdollisuuden saada velvoitteidenhoitoselvityksiä katsottiin vähentävän hallinnollista 
työtä. Lisäksi sen todettiin parantavan palkkaturvaviranomaisen mahdollisuuksia selvittää 
mahdollisia väärinkäytöksiä ja tukevan harmaan talouden torjuntaa.263 
Lait palkkaturvalain muuttamisesta (1157/2016), merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n 
muuttamisesta (1158/2016) ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muut-
tamisesta (1159/2016) tulivat voimaan vuoden 2017 alussa. 

10.10 Ehdotukset uudeksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä annetuksi laiksi ja laiksi rahanpesun 
selvittelykeskuksesta 

Hallitus antoi 3.11.2016 eduskunnalle esityksen HE 228/2016 vp laiksi rahanpesun ja terro-
rismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin 
liittyviksi laeiksi.264 Esityksessä ehdotettiin säädettäväksi uusi laki rahanpesun ja terroris-
min rahoittamisen estämisestä. Esityksen tavoitteena on tehostaa rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen ennalta estämistä siten, että lainsäädäntö perustuu aiempaa voimakkaammin 
riskien arvioimiseen. Esityksellä pantaisiin täytäntöön rahanpesua ja terrorismin rahoitta-
mista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. 
Ehdotetun lain mukaan valtioneuvostolla, valvontaviranomaisilla, asianajajayhdistyksellä ja 
ilmoitusvelvollisilla yhteisöillä ja elinkeinonharjoittajilla olisi velvollisuus laatia rahanpe-
sun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio. Valvontaviranomaisten ja asianajajayhdistyksen 
toimivaltuuksiin ehdotetaan parannuksia ja valvontaviranomaisille ehdotetaan valtuuksia 
määrätä hallinnollisia seuraamuksia. Ilmoitusvelvollisten edellytyksiä tunnistaa asiakkaansa 
ehdotetaan parannettavaksi säätämällä yhteisöjen velvollisuudesta rekisteröidä merkittävän 
osuuden yrityksestä omistava henkilö ja muu yhteisön tosiasiallinen edunsaaja. Rekiste-
röinnistä säädettäisiin erikseen kaupparekisterilaissa, yhdistyslaissa, uskonnonvapauslaissa 
ja säätiölaissa. 
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä on tähän mennessä 
säädetty pääosin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä an-
netussa laissa (503/2008) eli rahanpesulaissa, rikoslaissa ja varojen jäädyttämisestä terro-
rismin torjumiseksi annetussa laissa (325/2013) eli jäädytyslaissa, sekä rahanpesulain nojal-
la annetuissa säännöksissä. Rahanpesulaissa tarkoitettuja valvojia ovat olleet Finanssival-
vonta, Poliisihallitus, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Patentti- ja rekisterihallituksen 
                                                 
263 HE 196/2016 vp. 
264 Yllä esitetty referointi perustuu ainoastaan hallitukseen esitykseen. Lakiesitys hyväksyttiin eduskunnassa 
alkukesästä 2017. Ks. myös HaVM 8/2017 vp. 
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Tilintarkastusvalvonta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja asianajajayhdistys. Rahanpe-
sulaissa on säädetty lisäksi rahanpesun selvittelykeskuksesta. 

10.10.1 Rahanpesun selvittelykeskus 

Hallituksen esityksessä HE 228/2016 vp ehdotettiin säädettäväksi laki Rahanpesun selvitte-
lykeskuksesta. Lakiehdotukseen sisältyvät säännökset rahanpesun selvittelykeskuksesta ja 
sen tehtävistä, joita ovat esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, 
paljastaminen ja selvittäminen sekä tutkintaan saattaminen. Rahanpesun selvittelykeskus 
ylläpitäisi aiemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä vastaavasti rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen estämistä, paljastamista ja selvittämistä varten henkilörekisteriä, johon mer-
kittävistä tiedoista, niiden käyttämisestä ja säilyttämisestä säädettäisiin lakiehdotuksessa. 
Rahanpesun selvittelykeskuksen tietojenvaihtoa koskevia säännöksiä täydennettäisiin nel-
jännen rahanpesudirektiivin rahanpesun selvittelykeskusten välistä tietojenvaihtoa koske-
vien säännösten mukaisiksi.265 
Tutkimuksen teeman kannalta maininnan arvoinen yksityiskohta ilmenee lakiehdotuksen 
2.1 §:n 3 kohdasta. Sen mukaan rahanpesun selvittelykeskuksen tehtävänä on yhteistyö 
viranomaisten kanssa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa. Yhteistyöllä 
viranomaisten kanssa tarkoitetaan esimerkiksi koulutusyhteistyötä.266 Toisaalta tämä lain-
kohta lienee pikemminkin periaatteellinen kuin käytännön painoarvoa omaava. 
Rahanpesurekisterin käyttötarkoitus määriteltiin lakiehdotuksen 3 §:ssä. Rekisterin käyttö-
tarkoitus olisi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, paljastaminen ja selvit-
täminen. Hallituksen esityksessä HE 228/2016 vp korostettiin, että kaiken henkilötietojen 
käsittelyn tulee perustua lakiin. Perustuslaki- ja hallintovaliokunta ovat lausuntokäytännös-
sään katsoneet, että henkilötietojen suojaa koskevan perusoikeussäännöksen kannalta tär-
keitä sääntelyn kohteita ovat ainakin: 

• henkilötietojen käsittelyn tavoite 
• käsiteltävien henkilötietojen sisältö 
• henkilötietojen sallitut käyttötarkoitukset 
• henkilötietojen luovutettavuus 
• henkilötietojen säilytysaika 
• rekisteröidyn oikeusturva.  

Näiden seikkojen sääntelyn lain tasolla tulee olla kattavaa ja yksityiskohtaista. Perustusla-
kivaliokunta on myös lausuntokäytännössään katsonut, että henkilörekisterien yhdistämi-
sestä on säädettävä laissa. Jos eri rekisterissä olevia henkilötietoja yhdistetään valvontatar-
koituksessa, perustuslakivaliokunnan mukaan on tarpeen säätää yhdistämisen perusteella 
saatujen tietojen hävittämisajoista.267 Tietojen luovuttaja vastaa aina siitä, ettei se oikeudet-
tomasti luovuta tietoja ulkopuolisille. Jotta tietoja voidaan laillisesti luovuttaa kolmannelle 
(esimerkiksi toiselle viranomaiselle), tulee luovuttajan varmentua muun muassa siitä, että 
luovutuksen saajalla on laillinen peruste käsitellä pyydettyjä tietoja ja että luovutettavaksi 
pyydetyt tiedot ovat välttämättömiä pyydettyyn käyttötarkoitukseen. Yleensä poliisien re-

                                                 
265 Rahanpesun selvittelykeskuksesta ehdotetaan annettavaksi erillinen laki sen huomioimiseksi, että kyseessä 
on poliisin yksikkö, johon sovelletaan osittain poliisilainsäädäntöä ja eri tietosuojasääntelyä kuin ilmoitusvel-
vollisiin ja valvojiin. 
266 HE 228/2016 vp. 
267 PeVL 14/2002 vp ja PeVL 30/2005 vp. 
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kisteristä tapahtuvista henkilötietojen luovutuksista on säädetty tarkkaan laissa (kenelle ja 
mitä tietoja voidaan luovuttaa). 

10.10.2 Rahanpesun selvittelykeskuksen tietojensaantioikeus 

Rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 4 §:ssä säädettäisiin rahanpesun selvittely-
keskuksen oikeudesta saada rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä, paljasta-
misessa ja selvittämisessä tarvittavia tietoja ja asiakirjoja. Ehdotettu säännös vastaa pääosin 
voimassa olevan rahanpesulain 37 §:ää. Siihen ehdotetaan kuitenkin eräitä tarkennuksia 
erityisesti sen huomioimiseksi, että kyse voi olla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisen ja selvittämisen lisäksi myös rahanpesun tai sen esirikosten tai terrorismin rahoit-
tamisen paljastamisesta. Vastaava sanamuodon tarkistus on tehty koko lakiehdotuksessa. 
Tarkistukset vastaavat rahanpesulakiin 1. kesäkuuta 2015 voimaan tullutta muutosta (laki 
508/2015). 
Pykälän 1 momentin mukaan rahanpesun selvittelykeskuksella olisi oikeus saada viran-
omaiselta tai julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä sekä ilmoitusvelvollisilta ra-
hanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen, paljastamisen ja selvittämisen kannalta 
välttämättömät tiedot ja asiakirjat maksutta sen estämättä, mitä liike- ja ammattisalaisuutta 
tai yksilön, yhteisön tai säätiön taloudellisia olosuhteita tai taloudellista asemaa koskevien 
tietojen salassapidosta säädetään. Selvittelykeskuksen tiedonsaantioikeus on rajoitettu ra-
hanpesun ja sen esirikosten sekä terrorismin rahoittamisen estämiseksi, paljastamiseksi ja 
selvittämiseksi välttämättömiin tietoihin. Koska tietojen pyytäminen yksityiseltä yhteisöltä 
tai henkilöltä edellyttää tietojen tarpeellisuuden erityisen huolellista harkintaa, päätöksen 
kyseisten tietojen hankkimisesta tekee selvittelykeskuksessa työskentelevä päällystöön kuu-
luva poliisimies. Säännös vastaa pääosin voimassa olevan rahanpesulain 37 §:n 1 moment-
tia, mutta säännöstä on voimassa olevan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön, 
siihen perustuvan perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön ja EU:n uuden tietosuojalain-
säädännön valossa tarkistettu siten, että maksuttoman tiedonsaannin osalta tarpeellisuuskri-
teeri on korvattu välttämättömyyskriteerillä. Tälle on syynä erityisesti se, että tietojen luo-
vuttamista koskevassa säännöksessä ei yksilöitäisi luovutettavia tietoja, ja tiedot tulisi luo-
vuttaa maksutta. Muutoksella ei olisi kuitenkaan tarkoitus vaikuttaa tiedonsaantioikeuksiin 
rajoittavasti, vaan varmistaa, että hankittavat tiedot ovat merkityksellisiä selvittelyn koh-
teena olevalle asialle. Lisäksi on huomioitava, että rekisteröidyllä ei ole tarkastusoikeutta 
rahanpesurekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Hankittavat tiedot voivat kuitenkin sisältää 
myös muita tietoja kuin henkilötietoja. Rahanpesun selvittelykeskus arvioisi itse, mitkä 
tiedot ovat välttämättömiä.268 
Rahanpesu ja terrorismin rahoitus ovat usein osa ammattimaista ja järjestäytynyttä rikolli-
suutta. Rahanpesun selvittelykeskuksen toiminta rahanpesun tai sen esirikosten taikka terro-
rismin rahoittamisen estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi edellyttää laajaa tieto-
jensaantioikeutta. Pykälän 1 ja 2 momentin säännöksissä kyse ei ole pelkästään rahanpesu-
rekisterin sisältämistä henkilötiedoista, vaan myös muista rahanpesun selvittelykeskuksen 
vastaanottamista tiedoista, joita se on saanut muilta viranomaisilta tai ilmoitusvelvollisilta 
rahanpesulaissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi. Esimerkiksi verotustiedot käsittävät 
kuitenkin muitakin kuin taloudellisia olosuhteita tai taloudellista asemaa koskevia tietoja. 
Näillä tiedoilla voi olla ratkaiseva merkitys rahanpesua ja terrorismin rahoitusta selvitettä-
essä. Selvittelykeskus pyytää eri viranomaisilta lisätietoja sen selvittämiseksi, ovatko epäi-
lyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen kohteena olevan luonnollisen tai oikeushenkilön 
olosuhteet sellaiset, että liiketoimen kohteena olevat varat voisivat olla laitonta alkuperää. 

                                                 
268 HE 228/2016 vp. 
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Lisätietoja pyydetään muun muassa ulosotto- ja veroviranomaisilta. Erityisesti veroviran-
omaisten hallussa olevien tietojen pohjalta voidaan arvioida henkilön tulot, varallisuus sekä 
liiketoimien laajuus. Näiden avulla voidaan alustavasti arvioida, onko henkilöllä mahdolli-
suus hallita liiketoimen kohteena olevaa omaisuutta laillisesti. Tällä on myös merkitystä 
silloin, kun rahanpesun epäilty esirikos on verorikos. 
Lakiehdotuksen 4 §:n 3 momentissa säädettäisiin siitä, että tietoja saa luovuttaa rahanpesun 
selvittelykeskukselle joko tietojoukkona tai sähköisesti. Ehdotettu säännös vastaa voimassa 
olevan rahanpesulain 37 §:n 4 momenttia. Sen tarkoituksena on mahdollistaa nykyaikaisen 
teknologian käyttäminen erityisesti sekä viranomaisten että ilmoitusvelvollisten osalta. 
Säännöksessä käytettyä ilmaisua ”teknisen käyttöyhteyden avulla” ehdotetaan kuitenkin 
tarkistettavaksi sen selventämiseksi, että kyseessä ei ole käyttöyhteys rahanpesun selvitte-
lykeskuksen tietojärjestelmiin.269 

10.10.3 Rahanpesun selvittelykeskuksen oikeus luovuttaa tietoja 
rahanpesurekisteristä 

Tietojen luovuttamisesta rahanpesurekisteristä esitettiin säädettäväksi lakiehdotuksen 4 §:n 
4 momentissa. Tietojen luovuttaminen olisi mahdollista rekisterin käyttötarkoitusta, eli ra-
hanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, paljastamista ja selvittämistä varten sekä 
rahanpesun esirikosten selvittämiseksi. Ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyä koske-
van lainsäädännön vaatimukset, rahanpesurekisterin tietoja voi luovuttaa ainoastaan alkupe-
räisen henkilötietojen käyttötarkoituksen kanssa yhteensopivaan tarkoitukseen. Ehdotuksen 
mukaan tietoja voidaan siten luovuttaa esimerkiksi Verohallinnolle silloin, kun rahanpe-
suepäilyyn liittyvä epäilty esirikos on verorikos, jolloin tietojen luovuttaminen auttaisi sel-
vittämään rahanpesuepäilyä. 
Tietojen luovuttamista koskevasta rajoituksesta säädettäisiin rahanpesurekisteriä koskevan 
pykälän säännöstä vastaavasti. Kuten rahanpesurekisterin käyttöön ja sen sisältämien tieto-
jen luovuttamiseen myös muiden rahanpesun selvittämiskeskuksen hallussa olevien tietojen 
tai asiakirjojen luovuttamiseen kolmannelle on suhtauduttava varauksellisesti, ja harkinta 
tietojen luovuttamisesta on aina rahanpesun selvittelykeskuksella. Tietojen luovuttaminen 
tulee olla sidottu rahanpesun selvittelykeskuksen tehtäviin. Tietojen luovuttaminen olisi 
siten mahdollista erityisesti esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisille, mutta myös muulle viran-
omaiselle silloin, kun luovuttaminen on tarpeen esimerkiksi epäillyn rahanpesun esirikok-
sen selvittämiseksi.270 
Ehdotetuissa säännöksissä tietojen vastaanottaminen ja luovuttaminen sidotaan niiden käyt-
tötarkoitukseen siten, että rahanpesun selvittelykeskus voi luovuttaa ja vastaanottaa katta-
vasti tietoja, jotka liittyvät rahanpesun ja sen esirikosten sekä terrorismin rahoittamisen 
estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen. Tätä pidetään rahanpesurekisterin sisältämien 
henkilötietojen alkuperäisen käsittelytarkoituksen kanssa yhdenmukaisena henkilötietojen 
käsittelynä neljännen rahanpesudirektiivin ja EU:n uuden tietosuojalainsäädännön mukai-
sesti. On myös välttämätöntä, että rahanpesun selvittelykeskus voi asettaa luovutettavien 
tietojen käytölle rajoituksia. Rajoituksia epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten si-
sältävien tietojen luovutukselle seuraa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön 
lisäksi rahanpesudirektiivin säännöksistä. Direktiivi sisältää velvoitteen, jonka mukaan 
epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten sisältämät tiedot on pidettävä salassa. Kyse 
on sekä rekisteröidyn oikeusturvasta että ilmoituksen tekijän luottamuksen suojasta. 

                                                 
269 HE 228/2016 vp. 
270 Ks. rahanpesun esirikoksista esimerkiksi KKO 2007:67 ja KKO 2015:54. 
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Pykälän 4 momentissa säädettäisiin luovutusta koskevan rajoituksen lisäksi rahanpesun 
selvittelykeskuksen oikeudesta luovuttaa tietoja rajalliseen tarkoitukseen ulkoasiainministe-
riölle ja ulosottomiehelle. Ehdotettu säännös vastaisi voimassa olevaa rahanpesulain 37 §:n 
5 momenttia. Siihen ehdotetaan kuitenkin lisättäväksi oikeus luovuttaa välttämättömiä tie-
toja toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tämän rahanpesulaissa säädetyn tehtävän suo-
rittamiseksi. Lisäyksen tarkoituksena on varmistaa, että toimivaltaisella valvontaviranomai-
sella on käytettävissään erityisesti ehdotettujen hallinnollisten seuraamusten määräämistä 
varten välttämättömät tiedot. 
Rahanpesun selvittelykeskuksen tulisi myös voida luovuttaa tietoja ilman pyyntöä rahanpe-
sun tai terrorismin rahoittamisen mahdollisuuden selvittämiseksi. Erityisesti rahanpesun 
selvittelykeskuksella tulisi olla mahdollisuus luovuttaa tietoja ilman pyyntöä toiselle viran-
omaiselle silloin, kun nämä tiedot liittyvät rahanpesun esirikosten paljastamiseen. Siten 
rahanpesun selvittelykeskuksella on nimenomainen mahdollisuus tehdä yhteistyötä, joka on 
välttämätöntä rahanpesuepäilyn selvittämiseksi. Rahanpesurekisterin sisältämiä tietoja ei 
voisi kuitenkaan luovuttaa laajemmin viranomaistarkoituksiin ilman kytkentää epäiltyyn 
rahanpesuun, rahanpesun esirikokseen tai terrorismin rahoittamiseen, ottaen huomioon 
henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitussidonnaisuuden.  
Tietojen luovuttamisoikeuksia on jo laajennettu rahanpesulain 1. kesäkuuta 2015 voimaan 
tulleella 35 §:n 2 momentin muutoksella (laki 508/2015), jolla rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen estämisen, paljastamisen ja selvittämisen määritelmä on laajennettu katta-
maan myös rahanpesun esirikokset. Tämän katsotaan palvelevan myös tavoitetta torjua ra-
hanpesua, kun viranomaisille annetaan laajemmat mahdollisuudet puuttua niihin rikoksiin, 
joista rahanpesuun johtavaa rikoksen tuottamaa hyötyä saadaan. 
Pykälän 4 momentin mukaan päätöksen myös muiden kuin rahanpesurekisterin sisältämien 
tietojen luovuttamisesta tekisi rahanpesun selvittelykeskuksessa päällystöön kuuluva polii-
simies. Ehdotetussa 4 momentissa voimassa olevan lain säännöksiä on selvennetty mainit-
semalla esirikokset nimenomaisesti myös tietojen luovuttamisen yhteydessä.271 Pykälän 5 
momentissa olisi nimenomainen säännös siitä, että rahanpesun selvittelykeskus voi asettaa 
luovutettavien tietojen käytölle rajoituksia ja voi kieltäytyä luovuttamasta tietoja muulle 
kuin esitutkintaviranomaiselle, jos asiassa on syytä epäillä rahanpesua tai terrorismin ra-
hoittamista ja tietojen luovuttaminen voisi vaarantaa tutkinnan tavoitteet. Tämä vastaa hen-
kilötietojen käsittelyn yleisiä periaatteita ja sen tarkoituksena on varmistaa korkea henkilö-
tietojen käsittelyn suoja.272 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, 
laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi hyväksyttiin 
eräin muutoksin eduskunnassa 28.6.2017. Kokonaisuuteen sisältyi 29 säännösmuutosta 
(444/2017–471/2017), mm. laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 
(444/2017), laki rahanpesun selvittelykeskuksesta (445/2017), laki Finanssivalvonnasta 
annetun lain muuttamisesta (446/2017) ja laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun 
lain 6 §:n muuttamisesta (454/2017). Säännökset tulivat eräin poikkeuksin voimaan 
3.7.2017. 

                                                 
271 HE 228/2016 vp. 
272 HE 228/2016 vp. 
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10.10.4 Valvontaviranomaisten ja asianajajayhdistyksen yhteistyö ja 
tietojenvaihto 

Hallituksen esityksen HE 228/2016 vp mukaan valvontaviranomaisten ja asianajajayhdis-
tyksen yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta säädettäisiin lain 9 luvun 3 §:ssä. Pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin viranomaisten välisestä yhteistyöstä. Valvontaviranomaisten ja asi-
anajajayhdistyksen olisi tehtävä yhteistyötä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estä-
miseksi ja paljastamiseksi. Yhteistyövelvoite pitäisi sisällään aktiivista tietojenvaihtoa esi-
merkiksi käytännön valvontatyössä havaituista ongelmista. Yhteistyön ja tietojenvaihdon 
toimivuus on olennaista sen varmistamiseksi, ettei kaksi viranomaista ryhdy yhtä aikaa 8 
luvussa tarkoitetun rikkomuksen tutkintaan. Tämä on erityisen tärkeää ne bis in idem -
periaatteen noudattamiseksi. Tietojenvaihdon tarkoituksena on myös edistää yhtenäisen 
seuraamuslinjan syntymistä valvontaviranomaisten välille. Pykälän 2 momentti koskisi val-
vontaviranomaisten ja asianajajayhdistyksen tietojenvaihtoa salassapitosäännösten estämät-
tä. Niiden olisi viipymättä annettava toisilleen hallussaan olevat tiedot, jotka ovat välttä-
mättömiä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja paljastamiseen. Säännök-
sen tarkoituksena on tehostaa eri viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä. 
Hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 8/2017 vp mukaan asiantuntijakuulemisessa on tuo-
tu esiin, että Finanssivalvonnan oikeus luovuttaa tässä tarkoitettuja tietoja voi käsillä ole-
vassa sääntely-yhteydessä jäädä kuitenkin jossain määrin tulkinnanvaraiseksi. Tulkinta-
epäselvyyksien välttämiseksi valiokunta ehdotti, että Finanssivalvonnasta annetun lain 71 
§:n 1 momenttiin lisätään uusi 15 kohta, jonka mukaan, sen lisäksi, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään, Finanssivalvonnalla on oi-
keus luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittami-
sen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuille viranomaisille ja 2 
momentissa tarkoitetulle asianajajayhdistykselle asioista, jotka ovat välttämättömiä rahan-
pesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi. 
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (446/2017) tuli voimaan 3.7.2017. 

10.10.5 Harmaan talouden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvitysten 
käyttötarkoituksen laajentaminen 

Hallituksen esityksen HE 228/2016 vp mukaan Harmaan talouden selvitysyksiköstä anne-
tun lain 6 §:n 1 momentin 13 kohtaa laajennettaisiin siten, että Harmaan talouden selvitys-
yksikkö laatisi velvoitteidenhoitoselvityksen tukemaan lakiehdotuksessa tarkoitettujen toi-
mivaltaisten viranomaisten työtä. Voimassa olevassa laissa viitataan ainoastaan rahanpe-
sunselvittelykeskuksen tehtäviin, mutta neljännen rahanpesudirektiivin muutoksen myötä 
aiempaa useammalla viranomaisella saattaa olla tarve saada tietoa velvoitteidenhoidosta 
esimerkiksi yrityksen johdon luotettavuuden arvioinnin tueksi. 
Hallituksen esityksessä ehdotettiin kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitys-
liikkeistä annettuun lakiin lisättäväksi rekisteröinti-ilmoituksen tekijän luotettavuuden arvi-
ointia koskeva uusi 5 a § sekä vastaava aluehallintoviraston tietojensaantia koskeva sään-
nös. 
Hallintovaliokunta piti mietinnössään HAVM 8/2017 vp ehdotettua luotettavuuden määrit-
telyä liian suppeana ja ehdotti sen vuoksi pykälään lisättäväksi uuden 2 momentin, jonka 
mukaan, sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, mainitussa momentissa tarkoitettua il-
moituksen tekijää ei pidetä luotettavana, jos hän on: 
1) kolmen arviota edeltävän vuoden aikana toistuvasti tai huomattavassa määrin laimin-

lyönyt veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin 
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taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvolli-
suuksien hoitamisen; tai 

2) ulosmittauksen tai muun selvityksen mukaan kykenemätön vastaamaan veloistaan. 
Uuden 5 a §:n mukaan aluehallintovirastolla on oikeus saada salassapitosäännösten estä-
mättä ja maksutta viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta tietoja ilmoituksen tekijän 
veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin 
perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksien hoitami-
sesta, toiminnasta, taloudesta sekä kytkennöistä, jotka ovat tarpeen tässä pykälässä tarkoite-
tun luotettavuuden selvittämiseksi tai 19 §:ssä tarkoitettua rekisteristä poistamista varten. 
Aluehallintovirastolla on oikeus saada 4 momentissa tarkoitettuja tietoja vastaavat tiedot 
myös ilmoituksen tekijään liittyvästä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 
(1207/2010) 2 §:ssä tarkoitetusta organisaatiosta ja 3 momentissa tarkoitetuista henkilöistä. 
Edellä tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja saa hakea teknisen käyttöyhteyden avulla tai 
muutoin sähköisesti ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvolli-
suus on säädetty. 
Hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 8/2017 vp mukaan esitetyn muutoksen johdosta on 
myös Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:ssä säädettyä velvoitteidenhoi-
toselvityksen käyttötarkoituksesta tarpeen laajentaa siten, että Harmaan talouden selvitys-
yksikkö laatii velvoitteidenhoitoselvityksen myös tukemaan kiinteistönvälitysliikkeistä ja 
vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa aluehallintovirastolle kuuluvia tehtäviä, 
jotka koskevat ilmoituksen tekijän tai tämän vastuuhenkilön luotettavuuden selvittämistä tai 
välitysliikerekisteristä poistamista. Näiden tehtävien hoitamiseksi aluehallintovirasto voisi 
siten pyytää Harmaan talouden selvitysyksikköä laatimaan velvoitteidenhoitoselvityksen. 
Hallintovaliokunta ehdottaa tätä koskevan säännöksen lisäämistä pykälän uudeksi 21 koh-
daksi. Tästä syystä myös pykälän 20 kohtaan on tehtävä lakitekninen tarkistus. 
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muutta-
misesta (465/2017) ja laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muutta-
misesta (454/2017) tulivat voimaan 3.7.2017. 

10.10.6 Kaupparekisterilain tietojenvaihtosäännöksiä tarkistettiin 

Hallituksen esityksen HE 228/2016 vp mukaan kaupparekisterilain 1 a §:ää muutettaisiin 
lisäämällä siihen nykyisin kaupparekisteriasetuksessa oleva oikeus luovuttaa tietoja tekni-
sen käyttöyhteyden avulla tai muuten sähköisesti. Muutoksen johdosta myös pykälän ra-
kennetta muutettiin. Muutos vastasi sisällöllisesti kaupparekisteriasetuksen 29 §:n 2 mo-
menttia, joka samalla kumottiin. Perustuslakivaliokunta on kannanotoissaan PeVL 12/2002 
vp ja PeVL 14/2002 vp todennut, että tekninen käyttöyhteys mahdollistaa hyvin laajan ja 
nopean henkilötietojen siirron ja siksi henkilötietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyh-
teyden välityksellä on säädettävä aina laintasoisin säännöksin. Korkein hallinto-oikeus on 
katsonut, ettei teknisen käyttöyhteyden avaaminen tuloverotuksen julkisiin tietoihin ollut 
mahdollista, koska tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden välityksellä ei ole sää-
detty laissa.273 Pykälän 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada kaupparekisterin 
merkinnöistä ja rekisteriviranomaisen hallussa olevista asiakirjoista tietoja, otteita ja todis-
tuksia. Säännös vastaa pääosin aiempaa säännöstä, mutta siihen lisättiin aikaisemmin ase-
tuksessa oleva viittaus rekisteriviranomaisen hallussa olevista asiakirjoista. 

                                                 
273 KHO 2015:41. 
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Pykälän 2 momentin mukaan, sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetään, rekisteriviranomainen saa luovuttaa rekisteris-
tä henkilötietoja tulosteena taikka saattaa ne yleisesti saataville sähköisen tietoverkon kaut-
ta tai luovuttaa ne muutoin sähköisessä muodossa. On tärkeää, että kaupparekisterin sisäl-
tämät tiedot yritysten vastuuhenkilöistä ovat helposti toisten yritysten, viranomaisten ja 
kuluttajien saatavilla. Tästä syystä pidetään tarpeellisena, että rekisteritietoja saa luovuttaa 
tulosteena taikka ne voidaan asettaa yleisesti saataville sähköisen tietoverkon kautta tai luo-
vuttaa ne muutoin sähköisessä muodossa. Rekisteriin talletetaan myös luonnollisia henki-
löitä koskevia henkilötietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Kaupparekisteri on siten osittain 
henkilörekisteri. Julkisuuslain (621/1999) 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henki-
lörekisteristä saa luovuttaa tietoja tulosteena tai sähköisesti vain, jos luovutuksensaajalla on 
henkilötietolain (523/1999) mukaan oikeus käsitellä pyydettyjä henkilötietoja. Tällaisen 
ehdon toteuttamista ei voida soveltaa annettaessa tietoja sähköisen tietoverkon kautta. Ra-
joituksen toteuttaminen ei ole myöskään tarpeen yksityisyyden suojan vuoksi, kun 3 mo-
mentin mukaan rekisteröityjen henkilötunnuksia tai osoitetietoja voidaan luovuttaa sähköi-
sen tietoverkon kautta vain julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaisesti. 
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta (447/2017) tuli voimaan 3. heinäkuuta 2017. Lain 
5, 6, 9–13 ja 13 c–13 e § tulevat kuitenkin voimaan 1. heinäkuuta 2019. 

10.11 Työsuojelun valvontalakia on oltu kehittämässä 

Hallituksen esityksessä HE 114/2016 vp ehdotettiin muutettavaksi työsuojelun valvonnasta 
ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia eli työsuojelun valvontalakia, Har-
maan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia sekä yrittäjän eläkelakia. Työsuojelun val-
vontalain muutos (1418/2016) ja laki yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta (1420/2016) 
tulivat voimaan 1.5.2017, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muut-
tamisesta (1419/2016) 1.1.2017. Uudistukseen liittyen korostettiin, että tarve tiivistää vi-
ranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa johtui sekä kansallisista tarpeista että Eu-
roopan unionin lainsäädännöstä. Työsuojeluviranomaisen valvontatehtävistä harmaan ta-
louden torjuntaan liittyy erityisesti tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolis-
ta työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) (jäljempänä tilaajavastuulaki) valvonta, 
työsuhteen vähimmäisehtojen valvonta sekä ulkomaalaisen työvoiman käytön valvonta. 
Työsuojeluviranomainen tekee muiden jäsenvaltioiden kanssa lähetettyjen työntekijöiden 
lainsäädännön noudattamisen valvonnassa Euroopan unionin direktiiveihin perustuvaa vi-
ranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä. Hallinnollinen yhteistyö on lähinnä tietojen-
vaihtoa. Ajoittain voi olla tarvetta vaihtaa myös tietoja, jotka liittyvät selvemmin jonkun 
muun viranomaisen tehtäväkenttään. Tällainen tieto voi olla esimerkiksi tieto siitä, mihin 
maahan työvoimaa lähettävä yritys maksaa veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa tai missä sillä 
on merkittävää liiketoimintaa.274 

10.11.1 Työsuojeluviranomaisten oikeus saada ja luovuttaa tietoja ennen 
vuotta 2017 

Työsuojeluviranomaisen oikeudesta tiedonsaantiin toisilta viranomaisilta harmaan talouden 
torjuntaan liittyvässä valvontatyössä säädettiin vuonna 2009. Tuolloin työsuojeluviran-

                                                 
274 Euroopan unionissa on myös kevätkaudella 2016 hyväksytty päätös niin sanotun pimeän työn torjuntafoo-
rumin perustamisesta. Foorumin toiminnalla on hyvin todennäköisesti vaikutuksia kansallisten viranomaisten 
väliseen yhteistyöhön. 
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omaisen toimivaltuuksia koskevan työsuojelun valvontalain 2 lukuun lisättiin tiedonsaanti-
oikeutta koskeva 4 a § sekä tiedonluovutusoikeutta koskeva 4 b §. 
Työsuojelun valvontalain 4 a §:n nojalla työsuojeluviranomaisella on oikeus salassapito-
säännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä saada Verohallinnolta 
tilaajavastuulain ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen valvontaa varten tarpeelli-
set tiedot asiakkaan veronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja verojen maksuun liittyvästä 
maksujärjestelystä. Työsuojeluviranomaisella on oikeus saada myös välttämättömät tiedot 
Verohallinnolle annetuista ilmoituksista työntekijöiden määrän, maksettujen palkkojen ja 
liiketoiminnan harjoittamisen selvittämiseksi. Eläketurvakeskukselta työsuojeluviranomai-
sella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estä-
mättä saada tilaajavastuulain valvontaa varten välttämättömät tiedot työnantajan ja yrittäjän 
vakuuttamisvelvollisuuden täyttämisestä. 
Työsuojelun valvontalain ohella työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeudesta on säädetty 
eräissä muissa laeissa. Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 180 §:n mukaan työ-
suojeluviranomaisella on oikeus saada Tapaturmavakuutuskeskukselta vakuutusrekisterin 
sisältämiä tietoja sellaisesta työnantajasta, jonka työpaikkaan kohdistuu työsuojelun val-
vontalaissa tarkoitettu valvonta. Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeudesta säädetään 
lisäksi ainakin kaivoslain (621/2011) 152 §:n 2 momentissa ja kemikaalilain (599/2013) 52 
§:ssä. 
Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeutta laajentaa sääntely, joka koskee yleisesti vi-
ranomaisen tiedonsaantioikeutta. Esimerkkinä tällaisesta säännöksestä on ulosottokaaren 
(705/2007) 1 luvun 33 §, jonka mukaan viranomaisella on oikeus saada ulosottorekisteristä 
tehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemansa asianhallintatiedot pyyntöä edeltävien neljän vuo-
den ajalta sekä yhteistoimintatietoja. 
Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeutta täydentää myös lainsäädäntö, joka koskee 
muun viranomaisen oikeutta luovuttaa salassa pidettävää tietoa työsuojeluviranomaiselle tai 
yleisemmin viranomaiselle. Tällaisista säännöksistä voidaan mainita useita esimerkkejä. 
Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 17 a §:n mukaan 
Verohallinto voi antaa työsuojeluviranomaiselle tiedon tämän yksilöimien henkilöiden ve-
ronumerosta työturvallisuuslain noudattamisen valvontaa varten. Saman lain 18 §:n mukaan 
Verohallinto voi antaa omasta aloitteestaan työsuojeluviranomaiselle sellaisia verovalvon-
nassa havaittuja tietoja, joilla saattaa olla merkitystä työsuojeluviranomaiselle sen valvoes-
sa tilaajavastuulain noudattamista. Verohallinto voi antaa työsuojeluviranomaiselle 18 §:ssä 
tarkoitettuja verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoineen. 
Työntekijän eläkelain (395/2006) 206 §:n mukaan Eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksel-
la on oikeus antaa työsuojeluviranomaiselle tiedot, jotka ovat sille välttämättömiä tilaaja-
vastuulaissa tarkoitetun valvontavelvollisuuden täyttämiseksi silloin, kun on aihetta epäillä, 
että tilaaja ei ole täyttänyt selvitysvelvollisuuttaan tai että tilaajan sopimuspuoli on esittänyt 
virheellisiä todistuksia eläkevakuuttamisvelvollisuuden täyttämisestä tai eläkevakuutus-
maksujen maksamisesta. Vastaava säännös on yrittäjän eläkelain (1272/2006) 152 §:n 1 
momentin 4 kohdassa. 
Työntekijän eläkelain 206 §:n kaltainen säännös sisältyy myös työtapaturma- ja ammatti-
tautilain 256 §:än, jonka mukaan Tapaturmavakuutuskeskuksella ja vakuutusyhtiöllä on 
oikeus antaa työsuojeluviranomaiselle tiedot, jotka ovat sille välttämättömiä tilaajavastuu-
laissa tarkoitetun valvontavelvollisuuden täyttämiseksi, jos on syytä epäillä, että tilaaja ei 
ole täyttänyt selvitysvelvollisuuttaan tai, että tilaajan sopimuspuoli on esittänyt virheellisiä 
todistuksia tämän lain mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden täyttämisestä tai vakuutusmak-
sujen maksamisesta. 
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Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain (1270/1997) 10 §:n mukaan ulkomaalaisrekisteristä 
saa luovuttaa tietoja työsuojeluviranomaiselle ulkomaalaisen työntekijän työsuhteen ehto-
jen ja työnteko-oikeuden valvontaa varten. Henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 
annetun lain (579/2005) 28 §:n mukaan Rajavartiolaitos saa luovuttaa henkilörekistereis-
tään tietoja, jotka ovat tarpeen työviranomaisille työntekijän oleskeluluvan tai elinkeinon-
harjoittajan oleskeluluvan antamista tai työnteon valvontaa koskevan asian käsittelyä var-
ten. Vastaava säännös on henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 
(761/2003) 19 §:ssä. 
Kun työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeudesta harmaan talouden torjuntaan liittyväs-
sä valvontatyössä säädettiin vuonna 2009, työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia koske-
van työsuojelun valvontalain 2 lukuun lisättiin tuolloin myös 4 b §, joka koskee työsuojelu-
viranomaisen oikeutta luovuttaa oma-aloitteisesti salassa pidettävää tietoa muille viran-
omaisille. 
Työsuojelun valvontalain 4 b §:n nojalla työsuojeluviranomainen voi salassapitosäännösten 
estämättä antaa omasta aloitteestaan Verohallinnolle tietoja epäilemästään verovelvollisuu-
den laiminlyönnistä sekä Eläketurvakeskukselle tietoja epäilemästään eläkevakuuttamisen 
laiminlyönnistä. Muille viranomaisille työsuojeluviranomainen ei voi antaa salassa pidettä-
viä tietoja, ellei kyseisen muun viranomaisen oikeudesta tietojen saantiin säädetä kyseistä 
muuta viranomaista koskevassa lainsäädännössä. Kyse voi olla oikeudesta saada tietoa ni-
menomaan työsuojeluviranomaiselta tai yleisesti viranomaiselta. 
Hallituksen esityksen mukaan työsuojeluviranomaisella ei ole ollut oikeutta saada velvoit-
teidenhoitoselvityksiä. Jos työsuojeluviranomaisen aikaisemman tiedonsaantioikeuden pe-
rusteella laadittaisiin velvoitteidenhoitoselvitys organisaatiosta tai organisaatiohenkilöstä, 
velvoitteidenhoitoselvitys ei antaisi riittävää, velvoitteidenhoitoselvityksen tarkoituksena 
olevaa kokonaiskuvaa kohteen toiminnasta. Työsuojeluviranomaisen on siten pyydettävä 
kaikki tarvitsemansa salassa pidettävä tieto yksittäisinä tietopyyntöinä suoraan eri viran-
omaisilta. 

10.11.2 Tietojenvaihtoa koskeviin säännöksiin liittyvät ongelmat 

Hallituksen esityksen mukaan työsuojeluviranomaisen voimassa oleva tiedonsaantioikeus 
mahdollistaa salassa pidettävien tietojen saannin vain tietyissä valvontatehtävissä ja vain 
tietyiltä viranomaisilta. Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeus on noussut esiin edus-
kunnassa. Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeuden laajuudesta ja sen mahdollisista 
puutteista keskusteltiin jo vuonna 2009, kun työsuojelun valvontalakiin säädettiin voimassa 
oleva tiedonsaantioikeus. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta totesi asiaa koske-
vassa mietinnössään (TyVM 5/2009 vp) muun muassa, että valiokunnan suorittamassa asi-
antuntijakuulemisessa on tullut esiin, että harmaan talouden torjunnan tehostamiseksi on 
tarvetta jatkaa tietojensaantimahdollisuuksien ja viranomaisyhteistyön parantamista. Myö-
hemmin työsuojeluviranomaisen suppeaa tiedonsaantioikeutta on sivuttu eduskunnassa eri 
yhteyksissä, esimerkiksi säädettäessä lakia Harmaan talouden selvitysyksiköstä (TyVL 
16/2010 vp, TrVM 8/2010 vp ja VaVM 45/2010 vp), harmaan talouden katvealueiden sel-
vittämisen yhteydessä (Eduskunnan kirjelmä 42/2010 vp) sekä säädettäessä verolainsäädän-
töön rakennustyömaita koskeva työntekijöiden ja rakennusurakoiden ilmoittamismenettely 
(TyVL 17/2012 vp). 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössä TyVM 5/2009 – kahdeksan vuotta 
sitten – todettiin asiantuntijoihin viitaten, että työsuojeluviranomaisten tietojensaan-
tioikeuden olisi laajennettava verohallinnolle esimerkiksi verotarkastuksien yhtey-
dessä kertyneisiin tietoihin ja tietojenanto-oikeuden muuttamista tietojenantovelvol-
lisuudeksi ja laajentamista koskemaan myös lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 
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valvontaa. Eläketietojen nopean ja tehokkaan saannin turvaamiseksi esitettiin, että 
työsuojeluviranomaisilla olisi oikeus saada tietoja Eläketurvakeskuksen lisäksi 
myös suoraan eläkeyhtiöiltä. Sosiaali- ja terveysministeriön tarkoituksena olikin 
käynnistää välittömästi kolmikantainen selvitys työsuhteen vähimmäisehtojen ja 
harmaan talouden valvonnasta osana työsuojeluvalvontaa samoin kuin työsuojelu-
piirien ja työeläkelaitosten välisestä tietojen saannista. Ministeriön mukaan asian-
tuntijakuulemisessa esiin tulleet lainsäädännön muutosesitykset oli tarkoitus käsitel-
lä kyseisen selvitystyön yhteydessä. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kiirehti selvi-
tystyön tekemistä ja siihen liittyvän hallituksen esityksen valmistelua. 

Hallituksen esityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on virkatyö-
nä yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kanssa selvit-
tänyt, millaisia ongelmia suppea tiedonsaantioikeus aiheuttaa työsuojeluviranomaiselle. 
Tiedonsaantioikeuden ongelmat realisoituvat yleensä tilanteissa, joissa työsuojelutarkastaja 
tietää, että jollakin toisella viranomaisella olisi tehtävänsä johdosta todennäköisesti hallus-
saan tietoa, joka helpottaisi tai nopeuttaisi työsuojeluvalvonnan suorittamista tai varmistai-
si, että tarkastuskertomus laaditaan paikkansapitävien tosiseikkojen perusteella, mutta tar-
kastaja ei voi pyytää tietoja, koska työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeus ei kata niitä. 
Toisaalta tarkastaja voi kuulla toisen viranomaisen tehneen omassa toiminnassaan ratkaisu-
ja, joiden sisältö olisi voinut olla toisenlainen, jos työsuojeluviranomaisella olisi ollut oi-
keus luovuttaa kyseiselle viranomaiselle salassa pidettäviä tietoja. Tietojen luovuttamiseen 
liittyy myös viranomaisten toisilleen antamat vihjetiedot. Jos viranomainen saa tietää, mi-
hin toimenpiteisiin vihjetiedot johtivat toisessa viranomaisessa, se motivoi vihjetietojen 
antamiseen myös jatkossa. Salassapitosääntely voi kuitenkin rajoittaa tulosten kertomista. 
Ongelmia on havaittu myös yhteistarkastuksilla toisten viranomaisten kanssa. On mahdol-
lista, että yhteistarkastukseen osallistuva toinen viranomainen ei voi kertoa työsuojeluvi-
ranomaiselle, miksi yhteistarkastus kannattaa suunnata juuri tiettyyn valvontakohteeseen. 
Myös tarkastusten tulosten yhteiseen analysointiin voi liittyä rajoituksia, jos tämä edellyt-
tää, että työsuojeluviranomaiselle ilmaistaan jokin salassa pidettävä tieto, johon työsuojelu-
viranomaisella ei ole tiedonsaantioikeutta. 
Työsuojeluvalvontaa suorittaa viisi aluehallintovirastoa, jotka toimivat siis työsuojeluviran-
omaisina. Tällä hetkellä aluehallintovirastot eivät voi luovuttaa toisilleen työsuojeluvalvon-
nassa välttämätöntä salassa pidettävää tietoa. Tämä voi aiheuttaa ongelmia erityisesti, jos 
valvonnan kohteena on usean aluehallintoviraston toimialueella toimiva yritys. Jos tällaisen 
yrityksen tietyssä toimipaikassa esiintyy jokin epäkohta tai puute ja siihen liittyvä tieto on 
osin salassa pidettävää, aluehallintovirasto ei voi luovuttaa salassa pidettävää tietoa toiselle 
aluehallintovirastolle. 
Työsuojeluviranomaisen voimassa oleva tiedonsaantioikeus on ongelmallinen myös sen 
vuoksi, että työsuojelun valvontalain 4 a §:n vallitsevan tulkinnan mukaan työsuojeluviran-
omainen ei voi saada salassa pidettävää tietoa työsuojeluvalvonnan kohdentamista, eli uu-
sien valvontakohteiden valitsemista varten. Työsuojeluviranomaisella on oikeus saada toi-
selta viranomaiselta salassa pidettävää tietoa vain tahoista, jotka ovat jo valikoituneet työ-
suojelutarkastuksen kohteeksi. Se, että tietoa ei voi saada valvontakohteiden valintaa var-
ten, on ristiriidassa työsuojeluvalvonnan kohdentamisen tehostamistavoitteen kanssa. Val-
vonnan kohdentamisen tehostamistavoite todetaan sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- 
ja terveyspolitiikan strategiaa täsmentävissä työympäristön ja työhyvinvoinnin linjauksissa. 
Työsuojeluvalvontaa voitaisiin kohdentaa erilaisten tietojen avulla. Useimmiten valvonnan 
kohdentamiseen riittää esimerkiksi yhtä yritystä koskeva tieto. Esimerkiksi jos jokin viran-
omainen on todennut tietyn yrityksen toiminnassa jonkin omaan toimivaltaansa kuuluvan 
laiminlyönnin, kyseinen laiminlyönti voi olla viite siitä, että yrityksen toiminnassa saattaa 
olla muitakin puutteita. Kyse voi olla myös siitä, että saman henkilön omistamien eri yritys-
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ten toiminnassa ilmenee puutteita. Tällöin voisi olla aihetta tehdä myös työsuojelutarkastus 
kyseisiin yrityksiin. Joissakin tapauksissa valvontaa voitaisiin kohdistaa myös siten, että 
toinen viranomainen antaisi tietoa useista yrityksistä, joiden toiminnassa on todettu saman-
lainen laiminlyönti. Erityisesti tilaajavastuulain valvontaa voitaisiin suunnata laiminlyönte-
jä koskevien tietojen perusteella. Esimerkiksi jos saataisiin tietoa yrityksistä, joilla on run-
saasti järjestelemätöntä verovelkaa, ja jos tiedettäisiin, mille tilaajille nämä yritykset ovat 
myyneet palveluja, voitaisiin kohdistaa tilaajavastuulain valvontaa kyseisiin tilaajayrityk-
siin.275 
Kuten edellä on todettu, työsuojeluviranomaisella ei ole oikeutta saada velvoitteidenhoi-
toselvityksiä ja työsuojeluviranomaisen on siksi pyydettävä tarvitsemansa tiedot yksittäisi-
nä tietopyyntöinä viranomaisilta. Jos oikeus velvoitteidenhoitoselvityksiin olisi olemassa, 
se nopeuttaisi työsuojeluviranomaisen valvontaprosessia, kun yhdellä tietopyynnöllä saatai-
siin tietoja useammalta viranomaiselta. Näin vähennettäisiin eri viranomaisten kokemaa 
hallinnollista taakkaa. Ottaen huomioon yllä kuvatut ongelmat työsuojeluviranomaisen tie-
donsaantioikeutta olisi laajennettava nykyisestä. Työsuojeluviranomaiselle tulisi myös sää-
tää oikeus saada velvoitteidenhoitoselvityksiä. 

10.11.3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 

Esityksen tavoitteena oli tehostaa harmaan talouden torjuntaan liittyvää työsuojeluviran-
omaisen valvontatoimintaa. Esityksellä pyrittiin siihen, että työsuojeluviranomainen saisi 
nykyistä laajemmin salassa pidettävää tietoa viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoi-
tavilta tilaajavastuulain, työsuhteen vähimmäisehtojen sekä ulkomaalaisen työvoiman käy-
tön valvontaa varten. Tietoa saataisiin sekä yksittäisten tapausten selvittämiseen että val-
vonnan kohdentamista varten. Esityksen tavoitteena oli myös se, että työsuojeluviranomai-
sella olisi nykyistä laajempi oikeus luovuttaa salassa pidettävää tietoa viranomaisille ja 
muille julkista tehtävää hoitaville harmaan talouden torjuntaan liittyvissä valvontatehtävis-
sään. Tämän lisäksi esityksellä vastattaisiin ongelmiin, jotka liittyvät työsuojeluviranomais-
ten keskinäiseen salassa pidettävän tiedon vaihtoon. 
Yleisesti ottaen esityksen tavoitteena oli säätää työsuojeluviranomaiselle tiedonsaantioi-
keus, joka kestää yhteiskunnan ja harmaan talouden torjuntaan liittyvän lainsäädännön 
muutoksia voimassa olevaa sääntelyä paremmin. Tiedonsaantioikeuden tulisi olla myös 
riittävän kattava, jotta sen perusteella olisi tarkoituksenmukaista laatia velvoitteidenhoi-
toselvityksiä. Yksi esityksen keskeisimmistä tavoitteista olikin se, että työsuojeluviran-
omaisen tiedonsaantia helpotettaisiin käytännössä säätämällä työsuojeluviranomaiselle oi-
keus saada Harmaan talouden selvitysyksikön tuottamia velvoitteidenhoitoselvityksiä. Näin 
menetellen lisättäisiin myös julkisen hallinnon digitalisaatiota ja vähennettäisiin merkittä-
västi viranomaisten tiedonvaihdon johdosta kokemaa hallinnollista taakkaa. 
Esityksessä ehdotettiin, että voimassa olevat työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeutta ja 
tiedonluovutusoikeutta koskevat säännökset muutetaan kokonaisuudessaan ja lisäksi työ-
suojelun valvontalakiin säädettiin uusia tiedonsaantioikeutta koskevia säännöksiä. Tämän 
lisäksi muutettiin Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia, jotta työsuojeluviran-
omainen voisi saada Harmaan talouden selvitysyksikön tuottamia velvoitteidenhoitoselvi-
tyksiä. Esityksellä myös kumottiin tarpeettomaksi käynyt yrittäjän eläkelain säännös, joka 
koskee eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen oikeutta antaa työsuojeluviranomaiselle tie-
toa yrittäjän eläkevakuuttamisesta tilaajavastuulain valvontaa varten. 

                                                 
275 Ks. myös TyVL 16/2010 vp. 
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Esityksellä haluttiin vastata eduskunnassakin esille nousseeseen tarpeeseen kehittää työsuo-
jeluviranomaisen tiedonsaantioikeutta ja ratkoa työsuojeluviranomaisen käytännön valvon-
tatyössä kokemia ongelmia. Muutosten johdosta työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeus 
olisi riittävän laaja työsuojeluviranomaisen harmaan talouden torjuntaan liittyvän valvonta-
työn tehostamiseen ja velvoitteidenhoitoselvitysten saamiseen. Muutosten johdosta viran-
omaisten välinen yhteistyö lisääntyisi ja tehostuisi. Kokonaisuus huomioon ottaen voidaan 
arvioida, että esitettyjen lakimuutosten avulla esitykselle asetetut tavoitteet toteutuivat hy-
vin. 
Esityksen laadinnassa oli lähtökohtana, että työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeutta 
laajennetaan erityisesti harmaan talouden torjuntaan liittyvissä valvontatehtävissä. Harmaan 
talouden torjuntaan liittyvillä valvontatehtävillä tarkoitetaan esityksessä tilaajavastuulain, 
työsuhteen vähimmäisehtojen sekä ulkomaalaisen työvoiman käytön valvontaa. Työsuoje-
luviranomaisen suorittamassa ajo- ja lepoaikavalvonnassa on myös kyse työajan valvonnas-
ta, joten ajo- ja lepoaikavalvonta määriteltiin esityksessä osaksi työsuojeluviranomaisen 
suorittamaa työsuhteen vähimmäisehtojen valvontaa. Esityksessä todetaan, että jos myö-
hemmin osoittautuu, että myös muissa työsuojeluviranomaisen valvontatehtävissä, kuten 
työpaikan työympäristövalvonnassa, työsuojeluviranomaisilla on tarvetta saada salassa pi-
dettävää tietoa muilta viranomaisilta – tai luovuttaa sitä heille – nykyistä laajemmin, tämä 
muutos on mahdollista ottaa tulevaisuudessa erikseen valmisteluun. Esityksessä ehdotettiin 
kuitenkin, että työsuojeluviranomaisten keskinäinen salassa pidettävän tiedon vaihto olisi jo 
esityksen myötä mahdollista kaikissa työsuojeluviranomaisen valvontatehtävissä. 
Uuden lainsäädännön vaikutusten osalta viitattiin hallinnolliseen taakkaan. Tarkemmin 
sanoen todettiin, että lainmuutoksen johdosta aikaisempaa useammat viranomaiset luovut-
taisivat tietoa työsuojeluviranomaiselle ja erityisesti Verohallinnolta saataisiin enemmän 
tietoa. Tietopyyntöihin vastaaminen lisäisi tietoa luovuttavien viranomaisten hallinnollista 
taakkaa. Asiaa ei pitäisi nähdä kuitenkaan yksipuolisesti. Tilannetta helpottaisi näet se, että 
valtaosa etenkin Verohallinnolta saatavista tiedoista voitaisiin välittää työsuojeluviranomai-
selle automaattisesti, sähköisesti velvoitteidenhoitoselvityksellä. Velvoitteidenhoitoselvi-
tyksellä voitaisiin toimittaa myös suuri osa työsuojeluviranomaisten Eläketurvakeskukselta 
saamista tiedoista. Kirjallisesti tehtävän tietojenvaihdon volyymi työsuojeluviranomaisten 
ja Eläketurvakeskuksen välillä on hallituksen esityksen HE 114/2016 vp mukaan ollut noin 
sata tietopyyntöä tai tietojen luovutusta vuodessa.  
Velvoitteidenhoitoselvitysten käytön todettiin toisaalta olevan taloudellisesti edullista. Kun 
Harmaan talouden selvitysyksikkö hakee tietoja viranomaisen tietojärjestelmästä velvoit-
teidenhoitoselvitystä varten, kustannuksista vastaa tietoja luovuttava viranomainen, mutta 
kustannukset ovat alhaiset. Esimerkiksi kun Eläketurvakeskukselta haetaan tietoa tietyn 
yrityksen eläkevakuuttamisesta velvoitteidenhoitoselvitystä varten, Eläketurvakeskukselle 
aiheutuva kustannus riippuu yrityksen työntekijämäärästä ja siitä, käyttääkö yritys työnteki-
jän eläkevakuuttamisessa vuosi- vai kuukausi-ilmoitusta. Jos kyseisessä yrityksessä on alle 
10 työntekijää, Eläketurvakeskukselle tiedonhausta aiheutuva kustannus on noin euron 
luokkaa. Hinta nousee, jos työntekijöitä on enemmän. Toisaalta, jos yritys käyttää vuosi-
ilmoitusta, voi suurenkin yrityksen tiedot saada erittäin edullisesti. Monet viranomaiset 
luovuttavat tietoja eri viranomaisille tehtäviä velvoitteidenhoitoselvityksiä varten. Työsuo-
jeluviranomaiselle tehtävien velvoitteidenhoitoselvitysten määrän arvioidaan olevan kor-
keintaan joitakin tuhansia vuosittain. Esitys ei kokonaisuus huomioon ottaen juurikaan li-



 

196   EDILEX Edita Publishing Oy 2018 

säisi muille viranomaisille työsuojeluviranomaisen velvoitteidenhoitoselvityksistä aiheutu-
via kustannuksia.276  
Tietojenvaihtosääntelyn hallinnolliseen taakkaan kiinnitettiin myös huomiota. Toisaalta ne 
työsuojeluviranomaisen pyytämät tiedot, jotka eivät sisälly velvoitteidenhoitoselvitykseen 
olisi pyydettävä erillisillä tietopyynnöillä ja vastaus toimitettaisiin työsuojeluviranomaiselle 
ainakin ensivaiheessa turvasähköpostilla. Tietopyyntöjen laatiminen ja niihin vastaaminen 
veisi työaikaa. Eläkelaitoksille ja tapaturmavakuutusyhtiöille tätä hallinnollista taakkaa ei 
kuitenkaan aiheutuisi, koska työsuojeluviranomaisella olisi oikeus saada niiltä tietoa vain 
velvoitteidenhoitoselvityksellä. Työsuojeluviranomaisen ja muiden viranomaisten tieto-
pyyntöjen johdosta kokema hallinnollinen taakka pysyisi kohtuullisena, sillä muilta viran-
omaisilta kuin Verohallinnolta tarvitaan tietoja paljon vähemmän ja tietotarve ei realisoidu 
välttämättä kovin usein. Lisäksi jotkut viranomaiset voivat luovuttaa tietoja työsuojeluvi-
ranomaiselle tiedonluovutusoikeutensa nojalla, joten hallinnollinen taakka lisääntyy näiden 
osalta vain hieman.277 Kokonaisuutena arvioiden on kuitenkin syytä korostaa, että mitä su-
juvammaksi viranomaisten välinen tietojenvaihto kehitetään mm. velvoitteidenhoitoselvi-
tyksiä kehittämällä, sitä alhaisemmaksi hallinnollinen taakka muodostuu. 
Hallituksen esityksessä HE 114/2016 vp mainitsemisen arvoinen seikka on myös se, että 
tiedonsaantioikeutta koskeviin säännöksiin tai niiden yksityiskohtaisiin perusteluihin tehtiin 
muutoksia tai arvioitiin muutostarpeita useiden lausuntojen johdosta. Lausuntopalautteen 
johdosta tarkasteltiin muun muassa, olisiko tarpeellista, että toiselta viranomaiselta työsuo-
jeluviranomaiselle saatua tietoa voitaisiin luovuttaa myös poliisin suorittamaan rikosten 
ennalta ehkäisyyn, vaikka käytännöllisiä perusteita tälle ei vielä tullut esiin. Toiseksi todet-
tiin, että tiedonsaantioikeudet laajenevat pääosin vain osassa työsuojeluviranomaisen val-
vontatehtäviä ja jatkossa on mahdollista erikseen selvittää, onko työsuojeluviranomaisen 
tiedonsaantioikeuksia tarpeen kehittää myös muussa työsuojeluviranomaisen valvonnassa 
kuin harmaan talouden torjuntaan liittyvässä valvonnassa278. Kolmanneksi todettiin, että 
koska työsuojeluviranomaisen tehtäväkenttä on varsin laaja ja työsuojelun valvontalain 
mukaiset tiedonsaantioikeudet ovat pitkään olleet riittämättömät, on ajan myötä syntynyt 
tarve lisätä erityislakeihin, kuten työtapaturma- ja ammattitautilakiin, joitakin työsuojeluvi-
ranomaisen tiedonsaantioikeutta koskevia säännöksiä. Lakiesityksen johdosta vastaava tar-
ve kuitenkin vähenee jatkossa. 

10.11.4 Tietojenvaihtosäännöksiä koskevat muutokset 

Valvontalain 4 a § sisältää säännökset työsuojeluviranomaisten välisestä tiedonvaihdosta. 
Muutetun pykälän 1 momentin mukaan työsuojeluviranomaisella on oikeus saada toiselta 
työsuojeluviranomaiselta työsuojeluvalvonnassa saatuja tietoja salassapitosäännösten ja 
muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä, jos tiedot ovat välttämättömiä val-
vonnan kohdentamiseksi tai yksittäisessä valvontatapauksessa lain noudattamisen valvo-
miseksi, kun valvonta on säädetty työsuojeluviranomaisen tehtäväksi. 
Momentin nojalla tietopyyntö voidaan tehdä sekä valvonnan kohdentamista varten että yk-
sittäisen valvontatapauksen johdosta. Tietopyyntöön vastaamisen edellytyksenä olisi, että 

                                                 
276 Lähtökohtaisesti olisi kokonaisvaltaisempaa tarkastella sääntelytaakkaa eli kaikista lakisääteisistä velvoit-
teista aiheutuvia kustannuksia kuin pelkästään lakisääteisistä tiedonantovelvoitteista aiheutuvia kustannuksia. 
Yllä mainitussa tapauksessa on kuitenkin ollut paikallaan, että huomio on kiinnittynyt viimeksi mainittuun eli 
ns. hallinnolliseen taakkaan. 
277 HE 114/2016 vp. 
278 Yllä mainittu kuvastaa sitä, että harmaan talouden torjuntaa koskeva sääntely voi toimia mallina myös 
muuta lainsäädäntöä kehitettäessä. Ja luonnollisesti asia voi olla myös päinvastoin. 
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työsuojeluviranomainen yksilöi tahon, eli oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön, josta 
tietoja tarvitaan. Ennen tietopyyntöön vastaamista tietoja luovuttava osapuoli arvioi pyydet-
tyjen tietojen välttämättömyyden kyseiseen valvontatilanteeseen. 
Pykälän 2 momentin mukaan työsuojeluviranomaisella on oikeus luovuttaa oma-
aloitteisesti salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä 
toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle tietoja epäilemästään laiminlyönnistä tai epäkoh-
dasta, jonka työsuojeluviranomainen on havainnut työsuojeluviranomaisen tehtäväksi sää-
detyn valvonnan yhteydessä. 
Poiketen muista ehdotetuista työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeutta tai tiedonluovu-
tusoikeutta koskevista säännöksistä, kyseinen pykälä koskee työsuojeluviranomaisen kaik-
kia eri valvontatehtäviä, siis muitakin kuin tilaajavastuulain, työsuhteen vähimmäisehtojen 
noudattamisen ja ulkomaalaisen työvoiman käytön valvontaa. Säännöksen nojalla työsuoje-
luviranomaisella on oikeus saada toiselta työsuojeluviranomaiselta työsuojeluvalvonnassa 
saatuja tietoja. Työsuojeluvalvonnassa saaduilla tiedoilla tarkoitettaisiin tietoja, joita saa-
daan erityisesti työsuojeluvalvonnan kohteelta työsuojelun valvontalain 4 §:n tai työsuoje-
luviranomaisen valvottavaksi säädetyn lainsäädännön nojalla. Sen sijaan työsuojeluvalvon-
nassa saaduilla tiedoilla ei momentissa tarkoiteta työsuojeluviranomaisen toiselta viran-
omaiselta tiedonsaantioikeuden nojalla saamia tietoja. 
Valvontalain 4 b §:n mukaan työsuojeluviranomaisella on oikeus saada salassapitosäännös-
ten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä välttämättömiä tietoja valvon-
nan kohdentamiseksi tai yksittäisessä valvontatapauksessa tilaajan selvitysvelvollisuudesta 
ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) ja työsuhteen 
vähimmäisehtojen noudattamisen sekä ulkomaalaisen työvoiman käytön valvomiseksi: 
1) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 1 momentin 1, 4 ja 7 kohdas-

sa tarkoitetulta viranomaiselta; 
2) Eläketurvakeskukselta, työttömyysvakuutusrahastolta ja Tapaturmavakuutuskeskuksel-

ta; 
3) eläkelaitokselta ja tapaturmavakuutusyhtiöltä, siltä osin kuin eläkelaitoksen ja tapatur-

mavakuutusyhtiön tiedot voidaan luovuttaa Harmaan talouden selvitysyksiköstä anne-
tussa laissa (1207/2010) tarkoitetulla velvoitteidenhoitoselvityksellä. 

Säännös laajentaa työsuojeluviranomaisten tiedonsaantia erityisesti Verohallinnolta. 
Aiemman työsuojelun valvontalain 4 a §:n nojalla työsuojeluviranomaisella oli oikeus saa-
da Verohallinnolta tilaajavastuulain ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen valvon-
taa varten tarpeelliset tiedot asiakkaan veronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja verojen 
maksuun liittyvästä maksujärjestelystä. Työsuojeluviranomaisella oli oikeus saada myös 
välttämättömät tiedot Verohallinnolle annetuista ilmoituksista työntekijöiden määrän, mak-
settujen palkkojen ja liiketoiminnan harjoittamisen selvittämiseksi. 
Uuden säännöksen nojalla tiedonsaantioikeus laajentui koskemaan myös ulkomaisen työ-
voiman valvontaa. Lisäksi tiedonsaantioikeus ei rajoitu enää vain tiettyihin tietolähteisiin, 
kuten verovelvollisen itsensä antamiin kausiveroilmoituksiin tai vuosi-ilmoituksiin, vaan 
tietoa voitaisiin saada muistakin Verohallinnon tietolähteistä. Pykälän nojalla työsuojeluvi-
ranomaisella olisi oikeus saada Verohallinnolta voimassa olevassa työsuojelun valvonta-
laissa tarkoitettujen tietojen lisäksi muitakin välttämättömiä tietoja, jotka liittyvät asiakkaan 
veronmaksuvelvollisuuteen ja siihen liittyviin Verohallinnon toimenpiteisiin. Monia näistä 
tiedoista voitaisiin käytännössä toimittaa työsuojeluviranomaiselle velvoitteidenhoitoselvi-
tyksen avulla. Velvoitteidenhoitoselvityksen avulla voidaan toimittaa esimerkiksi yrityksen 
yksilöinti- ja yhteystiedot, tieto yrityksen rekisteröinnistä Verohallinnon rekistereihin, tie-
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dot yrityksen ilmoitusvelvollisuuden hoitamisesta, arvioverotuksesta ja verojen maksupuut-
teista sekä tieto yritystä koskevasta verotarkastuksesta ja muutosverotuksesta.  
Pykälä mahdollistaa työsuojeluviranomaiselle tiedonsaannin Verohallinnon lisäksi esimer-
kiksi viranomaisilta, jotka vastaavat maahanmuuttoon sekä ulkomaalaisten työnteko-
oikeuteen liittyvistä tehtävistä. Mainittuja tehtäviä on ainakin Maahanmuuttovirastolla, 
Työ- ja elinkeinotoimistoilla, Suomen edustustoilla, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksilla sekä poliisilla. 
Osa salassa pidettävistä tiedoista, joita työsuojeluviranomaisella olisi oikeus saada ehdote-
tun pykälän nojalla muilta viranomaisilta kuin Verohallinnolta, voidaan käytännössä luo-
vuttaa työsuojeluviranomaiselle Harmaan talouden selvitysyksikön tuottamalla velvoittei-
denhoitoselvityksellä. Velvoitteidenhoitoselvityksen avulla voidaan toimittaa ainakin osa 
tarvittavista ulosottoviranomaisten yrityksen ja luonnollisen henkilön ulosottoasioita kos-
kevista tiedoista, Työttömyysvakuutusrahaston yrityksen työttömyysvakuuttamista koske-
vista tiedoista, Eläketurvakeskuksen yrityksen eläkevakuuttamista koskevista tiedoista sekä 
tulevaisuudessa mahdollisesti myös Tapaturmavakuutuskeskuksen yrityksen tapaturmava-
kuuttamista koskevista tiedoista. 
Tietopyyntö voidaan tehdä sekä valvonnan kohdentamista varten että yksittäisen valvonta-
tapauksen johdosta. Tietopyyntöön vastaamisen edellytyksenä on, että työsuojeluviran-
omainen yksilöi tahon, eli oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön, josta tietoja tarvitaan. 
Ennen tietopyyntöön vastaamista tietoja luovuttava osapuoli arvioi pyydettyjen tietojen 
välttämättömyyden kyseiseen valvontatilanteeseen. Jos tieto on sen laatuinen, että se voi-
daan toimittaa työsuojeluviranomaiselle Harmaan talouden selvitysyksikön tuottamalla vel-
voitteidenhoitoselvityksellä, välttämättömyysarviointi erilaisiin valvontatehtäviin on tehty 
pääsääntöisesti jo etukäteen, kun Harmaan talouden selvitysyksikkö ja työsuojeluviran-
omaiset ovat räätälöineet velvoitteidenhoitoselvityksiä työsuojeluviranomaisen käyttöön 
työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeuden ja Harmaan talouden selvitysyksikön käytet-
tävissä olevien tietolähteiden puitteissa. 
Valvontalain 4 c § sisältää säännökset työsuojeluviranomaisten oikeudesta saada tietojouk-
ko viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta. Pykälän mukaan työsuojeluviran-
omaisella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoi-
tusten estämättä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käy-
tettäessä annetun lain valvonnan kohdentamiseksi seuraavat tietojoukot: 

1) Verohallinnolta yksilöintitiedot ja verovelan määrää koskevat tiedot yritys- 
ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröitävistä yksiköistä, joilla ei ole verove-
lasta Verohallinnon tekemää maksujärjestelyä; 

2) Eläketurvakeskukselta yksilöintitiedot yritys- ja yhteisötietojärjestelmään 
rekisteröitävistä yksiköistä, joiden Eläketurvakeskus on valvonnassaan to-
dennut laiminlyöneen täysin eläkevakuuttamisvelvollisuutensa; 

3) Tapaturmavakuutuskeskukselta yksilöintitiedot yritys- ja yhteisötietojärjes-
telmään rekisteröitävistä yksiköistä, joiden Tapaturmavakuutuskeskus on 
valvonnassaan todennut laiminlyöneen täysin tapaturmavakuuttamisvelvol-
lisuutensa. 

Tietojoukon rajaamiseksi työsuojeluviranomaisen on määriteltävä yhteistyössä Verohallin-
non, Eläketurvakeskuksen ja Tapaturmavakuutuskeskuksen kanssa yritys- ja yhteisötieto-
järjestelmään rekisteröitävän yksikön oikeudellinen muoto, maantieteellinen alue, aikajakso 
ja toimiala, joita tietopyyntö koskee. Verohallinnolle osoitetussa tietopyynnössä on lisäksi 
määriteltävä verovelan määrä. Valvonnan kohdentamisessa tarpeettomiksi jääneet tiedot on 
hävitettävä välittömästi. 
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Valvontalain 4 d §:n mukaan työsuojeluviranomaisella on oikeus luovuttaa oma-
aloitteisesti salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä 
tietoja epäilemästään laiminlyönnistä tai epäkohdasta, jonka työsuojeluviranomainen on 
havainnut tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 
annetun lain tai työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen taikka ulkomaalaisen työvoi-
man käytön valvonnan yhteydessä: 

1) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 1 momentin 1, 4 
ja 7 kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle; 

2) Eläketurvakeskukselle, työttömyysvakuutusrahastolle, Tapaturmavakuutus-
keskukselle, Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassalle; 

3) eläkelaitokselle ja tapaturmavakuutusyhtiölle. 

Edellytyksenä tietojen luovuttamiselle on lisäksi, että viranomainen tai muu julkista tehtä-
vää hoitava on asiassa toimivaltainen. 
Lain 4 e §:n mukaan työsuojeluviranomaisella on oikeus saada 4 a–4 c §:ssä tarkoitettuja 
tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti. Työsuojeluviranomaisella on 
oikeus saada 4 a–4 c §:ssä tarkoitetut tiedot ja luovuttaa 4 a, 4 d ja 4 f §:ssä tarkoitetut tie-
dot maksutta. 
Lain 4 f §:ssä säädetään tietojen käyttötarkoitussidonnaisuudesta. Työsuojeluviranomaisen 
4 a–4 c §:n nojalla saamia tietoja saa käyttää vain mainituissa pykälissä tarkoitettuihin käyt-
tötarkoituksiin, ellei laissa toisin säädetä. Tietoja on kuitenkin oikeus luovuttaa viranomai-
sille, jotka vastaavat työsuojeluviranomaisten valvontatoimintaa koskevasta muutoksen-
hausta tai työsuojeluvalvonnassa havaittujen epäiltyjen rikosten tai laiminlyöntien selvittä-
misestä ja seuraamusten määräämisestä. 
Ulkomaalaisen työvoiman käytön valvontaa varten saatuja tietoja voidaan lisäksi luovuttaa 
ulkomaan viranomaiselle siltä osin kuin se on välttämätöntä lähetettyjä työntekijöitä koske-
van lainsäädännön noudattamisen valvonnassa tehtävässä Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
viranomaisten välisessä hallinnollisessa yhteistyössä. 
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muut-
tamisesta (1418/2016) tuli voimaan 1.5.2017. 
Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain kanssa sa-
maan aikaan vahvistettiin laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muut-
tamisesta (1419/2016), joka tuli voimaan jo 1.1.2017. Muutetun säännöksen mukaan vel-
voitteidenhoitoselvitys laaditaan tukemaan myös 

18) palkkaturvalain (866/1998) ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) täytän-
töönpanoa; ja 

19) työsuojeluviranomaisen suorittamaa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuus-
ta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) ja työsuhteen vä-
himmäisehtojen noudattamisen sekä ulkomaalaisen työvoiman käytön valvontaa. 

10.12 Yrittäjän eläkelain muutos valvontalain uudistuksen yhteydessä 

Hallituksen esityksen HE 114/2016 vp yhteydessä kumottiin tarpeettomana yrittäjän eläke-
lakiin sisältynyt eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen oikeus antaa työsuojeluviranomai-
selle tietoja yrittäjän eläkevakuuttamisesta. 1.9.2015 tuli voimaan tilaajavastuulain muutos, 
jolla tarkennettiin tilaajan selvitysvelvollisuuden sisältöä. Tilaajan selvitysvelvollisuus kos-
kee lakimuutoksen jälkeen vain työnantajan eläkevakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä, eli 
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vain sopimuskumppanin työntekijöiden eläkevakuuttamista. Tilaajan selvitysvelvollisuus ei 
sen sijaan koske sopimuskumppanina olevan yrittäjän itsensä eläkevakuuttamista. Tästä 
tilaajavastuulain muutoksesta johtuen yrittäjän eläkelain 152 §:n 1 momentin 4 kohta, jonka 
nojalla eläkelaitos ja Eläketurvakeskus ovat voineet antaa tietyissä tilanteissa työsuojeluvi-
ranomaiselle tietoja tilaajavastuulain valvontaan yrittäjän eläkevakuuttamisesta, on käynyt 
tarpeettomaksi.279 

Viranomaistietojenvaihto yrittäjän eläkelain mukaan. Tietojen antamisesta, saami-
sesta ja salassapidosta säädetään yrittäjän eläkelain (1272/2006) 13 luvussa. Lain 
146.1 §:n mukaan lähtökohtana on, että julkisuuslakia sovelletaan eläkelaitoksen ja 
Eläketurvakeskuksen asiakirjojen ja toiminnan julkisuuteen siltä osin kuin eläkelai-
tokset ja Eläketurvakeskus käyttävät julkisuuslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
julkista valtaa,280 jollei yrittäjän eläkelaissa tai muussa laissa toisin säädetä. Mai-
ninnan arvoinen lainkohta on myös yrittäjän eläkelain 147.2 §, jonka mukaan eläke-
laitoksella ja Eläketurvakeskuksella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tie-
don saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa tietoja yrittäjän tässä laissa tarkoi-
tettuun vakuutukseen perustuvan saatavan laiminlyönnistä toisille yksityisten alojen 
työeläkelakien mukaista tehtävää hoitaville eläkelaitoksille ja Eläketurvakeskuksel-
le puheena olevassa laissa tarkoitettua vakuuttamisen valvontaa ja toimeenpanoa 
varten.281  

Yrittäjän eläkelain 151.1 §:n mukaan Eläketurvakeskuksella on oikeus salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada yrittäjäl-
tä, lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitokselta, vero- ja 
muulta viranomaiselta sekä muulta taholta, johon julkisuuslakia sovelletaan, tiedot, 
jotka ovat välttämättömiä lain 143 §:n 1 momentissa sekä Eläketurvakeskuksesta 
annetun lain 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun valvontavelvollisuuden täyt-
tämiseksi. Pykälän 2 momentissa täsmennetään sitä, että Eläketurvakeskuksella on 
valvontavelvollisuuden täyttämiseksi lisäksi oikeus saada veroviranomaisilta jouk-
kotietoina. Pykälän 4 momentissa säädetään puolestaan siitä, että Eläkelaitoksella 
on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten es-
tämättä saada veroviranomaiselta tiedot, jotka ovat välttämättömiä 144 §:ssä tarkoi-
tetun valvontavelvollisuuden täyttämiseksi. Lisäksi on syytä mainita, että Eläkelai-
toksella ja Eläketurvakeskuksella on oikeus sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa sääde-
tään, salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä 
antaa tämän lain toimeenpanoon perustuvia tietoja yrittäjän eläkelain 152 §:n osoit-
tamalla tavalla. 

                                                 
279 Laki yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta (1420/2016). 
280 Julkisuuslain 4.2 §:n mukaan mitä viranomaisesta säädetään, koskee myös lain tai asetuksen taikka lain tai 
asetuksen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen perusteella julkista tehtävää hoitavia yhteisöjä, laitok-
sia, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä niiden käyttäessä julkista valtaa. Evankelis-luterilaisen kirkon asiakirjojen 
julkisuudesta säädetään erikseen. 
281 Toisaalta saman pykälän 1 momentin mukaan sen lisäksi, mitä säädetään julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 
20 kohdassa elinkeinonharjoittajaa koskevien tietojen salassa pitämisestä, myös sellaiset tämän lain toimeen-
panoon perustuvat asiakirjat ja tiedot, jotka koskevat yrittäjän taloudellista asemaa, ovat salassa pidettäviä. 
Viimeksi mainitussa lainkohdassa viitataan asiakirjoihin, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammatti-
salaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elin-
keinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellis-
ta vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toimin-
nasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvolli-
suuksia ja niiden hoitamista koskevista tiedoista. 
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10.13 Työsuojeluviranomaisten oikeus saada tietoja 
Finanssivalvonnalta 

Tässä yhteydessä on aiheellista viitata myös hallituksen esitykseen HE 201/2016 vp. Varsi-
naisesti finanssivalvonnan päätöksentekomekanismia ja rahoitusta koskevan lainmuutoksen 
yhteydessä ehdotettiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 
annetun lain (44/2006) 4 b §:ään lisättäväksi uusi 2 momentti: ”Työsuojeluviranomaisella 
on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada Finanssivalvonnalta Finanssivalvonnasta annetun lain 71 a §:ssä tarkoitettujen työso-
pimussuhteessa olevien henkilöiden suojaamiseksi tarvittavia tietoja.” Lain muutos 
(1446/2016) tuli tältä osin voimaan vuoden 2017 alussa. Muutos turvaa sen, että työsuoje-
luviranomaisilla on oikeus vastaanottaa ja käsitellä sellaisten työsopimussuhteessa olevien 
henkilöiden henkilötietoja, jotka ovat Finanssivalvonnasta annetun lain 71 a §:ssä säädetyin 
tavoin ilmoittaneet finanssimarkkinoita koskevasta rikkomuksesta Finanssivalvonnalle, tai 
jotka ovat kyseisen ilmoituksen kohteena. Finanssivalvonnalla on vastaavasti oikeus luo-
vuttaa tarvittavat tiedot työsuojeluviranomaisille Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n 1 
momentin uudessa 14 kohdan mukaan.282 

Finanssivalvonnasta annetun lain 71.1 §:n 14 kohdassa todetaan, että sen lisäksi, 
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään, 
Finanssivalvonnalla on oikeus luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tietoja työ-
suojeluviranomaisille niiden tehtävien hoitamiseksi ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täytäntöön panemisesta siltä osin kuin on 
kyse toimivaltaisille viranomaisille mainitun asetuksen tosiasiallisesta tai mahdolli-
sesta rikkomisesta tehtävistä ilmoituksista annetun komission täytäntöönpanodirek-
tiivin (EU) 2015/2392, jäljempänä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täytäntöön-
panodirektiivi, 8 artiklassa säädettyjen yhteistyövelvoitteiden noudattamiseksi. 

Lain esitöissä mainittiin, että PL 10 §:n 1 momentin mukaan henkilötietojen suojasta sääde-
tään tarkemmin lailla. Tämän vuoksi Finanssivalvonnasta annettuun lakiin sekä työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin lisättiin säännökset, 
jotka mahdollistavat viranomaisyhteistyön edellyttämän henkilötietojen luovutettavuuden ja 
niiden vastaanoton Finanssivalvonnan ja työsuojeluviranomaisten välillä komission täytän-
töönpanodirektiivin 8 artiklan mukaisesti.283 

10.14 Tullin tehtäviksi säädetyt valmiste- ja autoverotus siirrettiin 
Verohallinnon tehtäviksi 

Hallituksen esityksessä HE 159/2016 vp ehdotettiin Tullin tehtäviksi säädettyjen valmiste-
verotuksen ja autoverotuksen siirtämistä Verohallinnon tehtäviksi. Lain muutokset (1183–
1196/2016)284 ovat tulleet voimaan vuoden 2017 alussa. Tullille jäi uudistuksen jälkeen 

                                                 
282 1442/2016. 
283 HE 201/2016 vp. 
284 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta, laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 
muuttamisesta, laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, laki maata-
loudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta, laki 
makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki alkoholi- ja 
alkoholijuomaverosta annetun lain 11 §:n kumoamisesta, laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta anne-
tun lain muuttamisesta, laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta, laki jäteverolain muuttamisesta, laki 
Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 
muuttamisesta, laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, laki yksi-
tyisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, laki öljysuojarahastosta 
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edelleen valmiste- ja autoverotusta koskeva valvontatehtävä ja rikostutkinta. Lisäksi Tulli 
vastaa Euroopan unionin ulkopuolelta maahantuotavien valmisteveronalaisten tuotteiden 
verotuksesta tietyissä tilanteissa. Liikenteen turvallisuusviraston toimivalta autoverotukses-
sa ja ajoneuvoverotuksessa säilyy aikaisemman kaltaisena, samoin kuin Tullin toimivalta 
ajoneuvoverotuksessa tietyissä tilanteissa. 
Esitys ei sisältänyt valmisteverotus- tai autoverotusmenettelyä koskevia merkittäviä muu-
tosehdotuksia, vaan verotus tapahtuu Verohallinnossa pääosin nykyisin menettelyin ja ny-
kyisiä Tullin tietojärjestelmiä ja rekistereitä käyttäen. Tästä sekä Tullille jäävästä valmiste- 
ja autoverotuksen valvontatehtävästä johtuen Verohallinnon ja Tullin välille on säädetty 
kattavat tietojenvaihto-oikeudet. Verohallinnolle oli tarkoitus säätää oikeus saada Tullilta 
verotusta ja verovelvollista koskevia tietoja sille valmisteverotuslaissa ja tuotekohtaisissa 
valmisteverolaeissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Tietojenvaihto voidaan toteuttaa 
myös teknisen käyttöyhteyden avulla. Tullin oikeuteen saada tietoja Verohallinnosta sovel-
letaan henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettua lakia, jossa Tullille säädetään laaja tie-
tojensaantioikeus Verohallinnon tietojärjestelmistä jo nykyisin. 
Valmisteverotuslain 4 a §:ssä säädetään tietojenvaihdosta Tullin ja Verohallinnon välillä.285 
Lakiin lisätyssä uudessa pykälässä säädetään Tullin ja Verohallinnon oikeudesta saada toi-
siltaan tietoja niille 4 §:ssä säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Kattava tietojenvaihto on 
välttämätöntä verotuksen sekä tehokkaan verovalvonnan toteuttamiseksi. Tietojenvaihto voi 
olla oma-aloitteista tai pyynnöstä tapahtuvaa, ja se voi tapahtua tietojärjestelmän avulla tai 
muulla tavalla sähköisesti. Säännös täydentäisi valmisteverotuslain (1469/1994) tietojen 
salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä. Pykälän 1 momentissa säädetään Tullin 
oikeudesta antaa Verohallinnolle tarpeellisia tietoja oma-aloitteisesti. Tulli saa antaa Vero-
hallinnolle verotettavaa tuotetta, veronalaista toimintaa, valvontahavaintoja ja muita val-
misteverotukseen liittyviä tehtäviä, kuten valtiontukien myöntämistä, varten tarpeellisiksi 
arvioimiaan tietoja. Verotettavaa tuotetta koskevia tietoja ovat muun muassa valmisteveron 
alaisia tuotteita koskevat sitovat tariffitiedot. Valvontahavainnot voivat koskea muun muas-
sa verotonta varastoa, matkustajatuontia tai tuotteiden siirtämistä väliaikaisessa verotto-
muusjärjestelmässä. Tullin arvio tietojen tarpeellisuudesta perustuisi sillä valmisteverotuk-
sen valvontaviranomaisena olevaan asiantuntemukseen sekä yhteistyöhön Verohallinnon 
kanssa. Pykälän 2 momentti koskee Verohallinnon oikeutta saada pyynnöstä Tullilta tarvit-
semiaan tietoja. Verohallinto voi pyytää Tullilta tietoja valmisteverotuksen toimittamista, 
lupaharkintaa, verovalvontaa sekä muita sille säädettyjä valmisteverotukseen liittyviä tehtä-
viä varten. Esimerkiksi kun Verohallinnolla on käsittelyssä veronpalautushakemus, jolla 
haetaan palautusta viennin perusteella, tarvitsee Verohallinto hakemuksen käsittelyä varten 
tietoja vientimenettelystä ja tuotteiden poistumisesta unionin alueella. Pykälän 3 momentti 
koskee Tullin oikeutta saada tietoja Verohallinnon tietojärjestelmistä ja rekistereistä. Tältä 
osin sovelletaan vuonna 2015 voimaantullutta henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettua 
lakia. Tullilla on oikeus saada Verohallinnon tietojärjestelmistä tarvittavat tiedot verovel-
vollista koskevine tunnistetietoineen muun muassa verotusta, perintää ja tullirikostorjuntaa 
varten. Tietoja voidaan käyttää myös lain 2 §:ssä määriteltäväksi ehdotettuun verovalvon-
taan. Pykälässä tarkoitettu tietojenvaihto voi tapahtua myös teknisen käyttöoikeuden avulla 
tai muutoin sähköisesti, mistä säädettäisiin 4 momentissa. 

                                                                                                                                                     
annetun lain muuttamisesta, laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttami-
sesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki autoverolain muuttamisesta, laki Tullin hallinnosta annetun lain 2 
§:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain muuttamisesta, laki Verohallinnosta 
annetun lain 28 ja 30 §:n muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 1 
§:n muuttamisesta. 
285 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta (1178/2016). 
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Eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain (1037/2004) 8 §:ssä säädetään myös 
tietojenvaihdosta.286 Pykälässä säädetään tietojenvaihtomahdollisuudesta ympäristö- ja ve-
roviranomaisten välillä. Juomapakkausten verotus siirtyisi muun valmisteverotuksen tavoin 
Verohallinnon tehtäväksi. Valvonta kuuluisi kuitenkin edelleen myös Tullille. Koska pykä-
lässä tarkoitettu tietojenvaihto voi koskea sekä Verohallintoa että Tullia, pykälässä käyte-
tään termiä toimivaltainen viranomainen. Jäteverolain (1126/2010) 12 §:ssä säädetään 
myös viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta, tarkemmin sanoen tietojenvaihdosta ympä-
ristö- ja veroviranomaisten välillä. Jäteverotus siirtyi uudistuksessa muun valmisteverotuk-
sen tavoin Verohallinnon tehtäväksi. Valvonta kuuluu kuitenkin edelleen myös Tullille. 
Koska pykälässä tarkoitettu tietojenvaihto voi koskea sekä Verohallintoa että Tullia, pykä-
lässä käytetään termiä toimivaltainen viranomainen.287  
Autoverolain 87 a §:ssä säädetään myös tietojenvaihdosta. Lakiin lisätyssä uudessa pykä-
lässä säädetään Tullin ja veroviranomaisten oikeudesta saada toisiltaan tietoja niille säädet-
tyjen tehtävien hoitamiseksi.288 Kattava tietojenvaihto on välttämätöntä verotuksen sekä 
tehokkaan verovalvonnan toteuttamiseksi. Tietojenvaihto voi olla oma-aloitteista tai pyyn-
nöstä tapahtuvaa, ja se voi tapahtua tietojärjestelmän avulla tai muulla tavalla sähköisesti. 
Säännös täydentää autoverolain tietojen salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä. 
Pykälän 1 momentissa säädetään Tullin oikeudesta antaa Verohallinnolle ja Liikenteen tur-
vallisuusvirastolle tarpeellisia tietoja oma-aloitteisesti. Tiedot voivat koskea verotettavaa 
ajoneuvoa, valvontahavaintoja ja muita veroviranomaisen toimivaltaan kuuluvaa autovero-
tukseen liittyvää tehtävää varten annettuja tietoja. Valvontahavainnoilla tarkoitetaan muun 
muassa Tullin teknisissä tienvarsitarkastuksissa sekä muulla tavalla saamia verovalvontaa 
koskevia havaintoja ja tietoja. Pykälän 2 momentti koskee Verohallinnon ja Liikenteen tur-
vallisuusviraston oikeutta saada pyynnöstä Tullilta lakisääteisten tehtäviensä hoitamista 
varten tarvitsemiaan tietoja. Verohallinto voi pyytää Tullilta tietoja verotuksen toimittamis-
ta, lupaharkintaa, verovalvontaa sekä muita sille säädettyjä autoverotukseen liittyviä tehtä-
viä varten. Pykälän 3 momentti koskee Tullin oikeutta saada tietoja Verohallinnon ja Lii-
kenteen turvallisuusviraston tietojärjestelmistä ja rekistereistä. Tältä osin sovelletaan vuon-
na 2015 voimaantullutta henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettua lakia (639/2015). Sen 
mukaan Tullilla on oikeus saada Verohallinnon tietojärjestelmistä tarpeelliset tiedot vero-
velvollista koskevine tunnistetietoineen muun muassa verotusta, perintää ja tullirikostorjun-
taa varten. Tietoja voidaan käyttää myös lain 2 §:ssä määriteltäväksi ehdotettuun veroval-
vontaan. Tullilla on oikeus saada ajoneuvoliikennerekisteristä tullivalvontaa, verotusta, 
perintää sekä tullirikostorjuntaa varten tarvittavat tiedot. Pykälässä tarkoitettu tietojenvaihto 
voi tapahtua myös teknisen käyttöoikeuden avulla tai muutoin sähköisesti, mistä säädetään 
pykälän 4 momentissa.289 

10.15 Lakia liiketoimintakiellosta on ehdotettu muutettavaksi 

Hallituksen esityksessä HE 269/2016 vp on ehdotettu muutettavaksi liiketoimintakiellosta 
annettua lakia.290 Esityksen mukaan lain soveltamisala laajennettaisiin yksityisen elinkei-
nonharjoittajan kirjanpitolaissa tarkoitettuun ammattitoimintaan. Samalla lakia on ehdotettu 
muutettavaksi siten, että poliisin ohella muille esitutkintaviranomaisille annettaisiin oikeus 
saada tietoja päättyneistä liiketoimintakielloista liiketoimintakieltorekisteristä liiketoimin-
                                                 
286 Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (1184/2016). 
287 Laki jäteverolain muuttamisesta (1186/2016). 
288 Laki autoverolain muuttamisesta (1192/2016). 
289 Ks. laajemmin HE 351/2014 vp. 
290 Lakiesitys on tätä tutkimusta viimeisteltäessä (kesällä 2017) vielä eduskunnan käsiteltävänä. 
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takiellon rikkomista koskevan rikoksen esitutkintaa ja liiketoimintakiellon määräämisen 
selvittämistä varten. Toiseksi syyttäjän oikeutta saada tarkoitettuja tietoja on ehdotettu laa-
jennettavaksi. Lisäksi rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 14 §:ään on ehdotettu 
muutosta, jonka johdosta tulliviranomainen saisi pyynnöstä yksityiseltä ja julkiselta yhtei-
söltä tai henkilöltä tietoja myös liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten selvittä-
miseksi.  
Lakiesityksen perusteluissa todettiin luovutettavien tietojen olevan käytännössä monesti 
henkilötietoja, minkä vuoksi tietojen luovuttamista ja tiedonsaantioikeutta koskevat lakieh-
dotukset ovat olennaisia PL 10 §:ssä säädetyn yksityiselämän suojan kannalta. Henkilötie-
toja sisältäviä rekistereitä arvioitaessa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti rekisteröinnin 
tavoitteisiin, rekisteröitävien henkilötietojen sisältöön, niiden sallittuihin käyttötarkoituk-
siin, tietojen luovutettavuuteen, tietojen säilytysaikaan ja rekisteröidyn oikeusturvaan. Näitä 
seikkoja koskevan sääntelyn lain tasolla tulee olla kattavaa ja yksityiskohtaista.291 Lailla 
säätämisen vaatimus ulottuu myös mahdollisuuteen luovuttaa henkilötietoja teknisen käyt-
töyhteyden avulla.292 

10.16 Liikennekaari (liikennepalvelulaki) korvaa aikaisemmat 
liikenteen lupajärjestelmät 

Hallitus antoi 22.9.2016 esityksen liikennekaareksi (HE 161/2016),293 jolla toteutettaisiin 
hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädös-
ten sujuvoittamiseksi. Liikennekaari yhdistäisi ja uudistaisi henkilö- ja tavaraliikennettä 
koskevat säännökset. Laki liikenteen palveluista (320/2017) tulee voimaan 1. heinäkuuta 
2018 ja sillä kumottiin kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettu laki (693/2006); tak-
siliikennelaki (217/2007); taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annettu laki (695/2009) 
ja joukkoliikennelaki (869/2009).  
Uusi laki sisältää määräykset tiellä tapahtuvaa henkilö- ja tavaraliikenteeseen sekä taksilii-
kenteeseen tarvittavista luvista. Lain noudattamista valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto. 
Lain IV osan 2 luvun 2 §:n mukaan Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta maksutta tässä 
laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömät tiedot II osan 1 luvussa tarkoite-
tun luvan hakijasta ja haltijasta, liikenteestä vastaavasta henkilöstä, yrityksen toimitusjohta-
jasta, vastuunalaisesta yhtiömiehestä, II osan 3 luvussa tarkoitetusta taksinkuljettajasta ja 
Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta organisaa-
tiohenkilöstä tai mainitun pykälän 1 kohdassa tarkoitetusta organisaatiosta, jossa hakijan 
organisaatiohenkilö on tai on ollut organisaatiohenkilöasemassa. Tiedonsaantioikeus kos-
kee myös rikosrekisteriä ja sakkorekisteriä. Tiedot toimitetaan teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai muutoin sähköisessä muodossa. Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirastolla on oi-
keus saada poliisilta tiedot, jotka ovat välttämättömiä arvioitaessa palvelujen käyttäjien 
turvallisuuteen liittyvien lupaedellytysten täyttymistä tai tehtäessä muita vastaavia tässä 
laissa tarkoitettuja valvontatoimia. 
Liikenteen turvallisuusvirasto ylläpitää liikenneluparekisteriä. Virasto saa käyttää rekisteriä 
sille lain mukaan kuuluvien tai lain nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien ja velvoit-
teiden hoitamisessa. Lain V osan 1 luvun 4 §:n mukaan Liikenteen turvallisuusvirastolla on 
                                                 
291 PeVL 19/2012 vp, PeVL 35/2004 vp ja PeVL 51/2002 vp. 
292 PeVL 12/2002 vp. Ks. lähemmin HE 269/2016. 
293 Vielä hallituksen esityksessä puhuttiin liikennekaaresta, mutta sittemmin eduskunnassa lain nimi muutet-
tiin liikennepalvelulaiksi. 
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salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa rekisterin käyttörajoitteisesta osasta toi-
selle viranomaiselle sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä sille laissa säädettyjen tehtä-
vien hoitamiseksi. Liikenteen turvallisuusvirasto ei voi kuitenkaan luovuttaa sellaisia salas-
sa pidettäviä tietoja, jotka se on saanut IV osan 2 luvun 2 §:n 4 momentin nojalla rikos- tai 
sakkorekisteristä taikka poliisiasiain tietojärjestelmästä. 
Hallituksen esitykseen sisältyi myös esitys Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun 
lain muuttamisesta. Lain 6 §:än lisätyn uuden 14. kohdan mukaan velvoitteidenhoitoselvi-
tys laaditaan tukemaan myös liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) mukaisen hen-
kilöliikenneluvan, tavaraliikenneluvan ja taksiliikenneluvan myöntämistä ja peruuttamista. 
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (324/2017) tu-
lee voimaan 1.7.2018. 

10.17 Kysymys Verohallinnon oikeudesta ilmoittaa korruptioepäilyistä 
poliisille 

Vuonna 1995 voimaan tulleen verohallintolain 5 a §:n 2 kohdan (351/1995) mukaan vero-
hallinnolla oli oikeus luovuttaa tehtävässään haltuunsa saamia tietoja ”valtion tai kunnan 
viranomaiselle tämän laissa tai asetuksessa säädettyyn tehtävään liittyvän valvontavelvolli-
suuden täyttämiseksi tiedot voidaan antaa, jos on syytä epäillä rikosta, josta säädetty anka-
rin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta (esim. sosiaaliturvaetuuksiin 
liittyvät petokset ja rekisterimerkintärikokset)”. 
Hallituksen esityksen HE 336/1994 vp perustelujen mukaan tietoja voitaisiin antaa sille 
viranomaiselle, jonka lakisääteiseen tehtävään kuuluvan valvontavelvollisuuden piiriin asia 
kuuluu. Viranomaisen tehtävään liittyvällä valvontavelvollisuudella tarkoitetaan sitä val-
vontavelvollisuutta, jonka avulla laissa säädetty viranomaistehtävä toteutuu lakia säädettä-
essä tarkoitetulla tavalla. Edellytyksenä ei siten olisi, että laissa tai asetuksessa olisi erityi-
sesti säädetty valvontavelvollisuudesta, vaan riittävää olisi, että viranomaistehtävään liittyy 
valvontaelementti. 
Verohallituksen verotarkastusyksikössä edellä mainittua lakia ja sittemmin saman sisältöis-
tä verotustietolain (1346/1999) 18 §:n 1 momenttia tulkittiin 1990-luvulla niin, että se oi-
keutti tekemään poliisille tutkintapyynnön esimerkiksi epäillystä korruptiotapauksesta. Kat-
sottiin, että kun korruption valvontaa ei ollut erikseen säädetty minkään viranomaisen teh-
täväksi, se kuului poliisille yleisvalvontaviranomaisena. Myös vuonna 2003 toimineen vi-
ranomaisten välistä tiedonkulkua selvittäneen työryhmän tulkinnan mukaan verotietolain 18 
§:n tarkoittamissa tilanteissa tietoja voidaan antaa sille viranomaiselle, jonka lakisääteiseen 
tehtävään sisältyvän valvontavelvollisuuden piiriin asia kuuluu. Mikäli tällaista viranomais-
ta ei ole osoitettavissa, voidaan ilmoitus tehdä poliisille, jolle kuuluu yleisvastuu rikosten 
torjunnasta.294 
Vuonna 2010 Verohallinnon sisäisesti keskusteltiin oikeudesta luovuttaa esitutkintaviran-
omaiselle epäiltyihin lahjomarikoksiin liittyviä verotustietoja verotietolain (1346/1999) 18 
§:n 1 momentin nojalla. Keskustelu liittyi osittain syyskuussa 2010 voimaan tulleeseen ve-
rohallintolakiin, jossa säädetään myös puhevallan käytöstä rikosasioissa (tosin säännökseen 
ei tullut juuri muita muutoksia kuin pykälän numero). Tuolloin em. säännökseen oli jo tehty 
rahanpesuilmoituksia ja liiketoimintakiellon valvontaa koskevat lisäykset (nykyiset 1 mo-
mentin 5 ja 6 kohdat). Lisäykset perustuivat rahanpesulakia ja liiketoimintakiellosta annet-
tua lakia koskeviin muutoksiin vuosina 2006 ja 2008. Nämä tietojen luovuttamisoikeutta 

                                                 
294 Viranomaisten välinen tiedonkulku, Poliisiosaston julkaisu 15 2003. 
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koskevat lisäykset ovat olleet perusteena uudelleen virinneelle keskustelulle verotietolain 
18 § 1 momentin soveltamisesta. Koska 1 momentin luettelo oli tyhjentävä, ja siinä ei ni-
menomaisesti säädetty oikeudesta luovuttaa epäiltyihin lahjomarikoksiin liittyviä tietoja, 
katsottiin, ettei enää voitu tukeutua aikaisemman tulkinnan tavoin esitutkintaviranomaisen 
yleiseen valvontavelvollisuuteen.295 
Verohallinnon rikosilmoituksen laadintaa koskevaan ohjeeseen on vuonna 2012 lisätty koh-
ta, jonka mukaan epäiltyä verorikosta koskevassa tutkintapyynnössä on tuotava esiin seik-
koja, jotka voisivat viitata myös lahjomarikokseen. Tällaisia tapauksia voi esiintyä esimer-
kiksi silloin, kun verotarkastuksessa havaitaan epäily lahjonnan luonteisista vähennyskel-
vottomista kuluista.296 Samoin vuonna 2016 päivitetyn ohjeen mukaan Rikosilmoituksessa 
yksilöidään rikosnimike, jota koskevan rikoksen tunnusmerkistön epäillään asiassa täytty-
vän. Veropetokseen liittyvään rikosepäilyyn saattaa sisältyä seikkoja, jotka voivat viitata 
jonkun muun virallisen syytteen alaisen rikoksen, kuten lahjomarikoksen, tunnusmerkistön 
täyttymiseen. Tämä seikka otetaan huomioon rikosilmoitusharkinnassa sekä itse rikosilmoi-
tuksessa. Mikäli verotarkastuksessa on katsottu kuluja vähennyskelvottomiksi elinkei-
noverolain 16 §:n 8 kohdan (lahjukset ja lahjuksen luonteiset edut) nojalla, rikosilmoituk-
sessa mainitaan erikseen, että veron määrääminen liian alhaiseksi (veropetoksen tunnus-
merkistön täyttyminen) on seurausta osittain tai kokonaan nimenomaan edellä mainitun 
sisältöisistä aiheettomista kulukirjauksista.297 
Edellä mainitut tilanteet tulivat kuitenkin harvinaisiksi ns. ne bis in idem -ohjeistuksen yh-
teydessä, jolloin alle 8 000 euron suuruista verointressiä edustavat tapaukset ohjeistettiin 
hoidettavaksi veronkorotuksella.298 
Verotustietolain 18 §:n 1 momentin 2, 3, 5 ja 6 kohdissa säädetyistä tietojen luovutuksista 
on annettu Veronkantoyksikön ja verotarkastuksen työmenetelmäohjeita vuonna 2011 ja 
ohjeita on päivitetty vuonna 2014299 (muista saman momentin mukaisista tietojen oma-
aloitteisista luovutuksista on mm. Yritysverotusyksikön ohjeistusta). Ohjeissa on siten me-
nettelyt liiketoimintakiellon rikkomishavaintojen, sosiaalietuuksien väärinkäytöshavainto-
jen sekä työeläke- ja tapaturmavakuuttamisen laiminlyöntien ilmoittamisesta ja rahanpe-
suilmoitusten tekemisestä. Varsinaista ohjetta, jossa todettaisiin, että lahjomaan viittaavia 
verotustietoja ei voida antaa, ei ole annettu. Nykyisten ohjeiden laajuus kuitenkin perustuu 
tulkintaan, että verotietolain nojalla lahjomarikosepäilyistä ei voida antaa oma-aloitteisesti 
tietoa, jos lahjoma ei sisälly epäiltyyn verorikokseen tai jos kyseessä ei ole rahanpesuilmoi-
tuksella ilmoitettava epäilyttävä liiketoimi.300 
Verohallinto on esittänyt useissa yhteyksissä, että lainsäädäntöä on täsmennettävä. Viimek-
si syksyllä 2016 lausuntokierroksella olleeseen korruptiontorjunnan strategialuonnokseen 
annetussa lausunnossa Verohallinto on painottanut, että korruptiivisen toiminnan tunnista-
misen lisäksi julkisen sektorin toimijoiden on myös kyettävä toimimaan oikein havaitessaan 
esim. lahjomarikoksiin viittaavaa toimintaa. Nykyisessä sääntelyssä ei ole samanlaista pe-

                                                 
295 Ylitarkastaja Seija Kareinen, Verohallinnon johtava perinnän asiantuntija, sähköposti 8.2.2017. 
296 Verohallinnon ohje rikosilmoituksen laadinnasta 21.9.2012, Dnro A94/200/2012. 
297 Verohallinnon ohje rikosilmoituksen laatimisesta 16.5.2016, Dnro A65/200/2016. 
298 Ylitarkastaja Petri Lehtonen, Verohallitus (työkierrossa oikeusministeriössä vuonna 2017), puhelinhaastat-
telu 20.1.2017. Mikäli rikosilmoitus tehdään luonnollisesta henkilöstä, kotimaisesta kuolinpesästä tai tulove-
rolain 4 §:ssä tarkoitetusta yhtymästä (mm. henkilöyhtiöt), rikosilmoituksessa on otettava huomioon Verohal-
linnon ohje A67/200/2016 Ne bis in idem, joka koskee erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinko-
rotuksesta annetun lain (781/2013) soveltamista. 
299 Verohallinnon työmenetelmäohje 30.9.2014 A128/200/2014: Eräistä verotietolain 18 §:n mukaisista val-
vontailmoituksista. 
300 Ylitarkastaja Seija Kareinen, Verohallinnon johtava perinnän asiantuntija, sähköposti 8.2.2017. 
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rustetta ohjeistaa menettelyä lahjomarikoksiin liittyvien verotustietojen osalta kuin esim. 
liiketoimintakiellon rikkomisepäilyjen tai rahanpesuilmoitusten osalta: näissä tapauksissa 
on riittävällä tarkkuudella säädetty, kenelle tieto luovutetaan ja millaisella ilmoituksella 
tietoa luovutetaan.301 
Korruptionvastaisen strategian luonnosta302 varten laaditussa muistiossa todettiin, että mis-
sään lainsäädännössä ei anneta Verohallinnolle oikeutta tehdä poliisille ilmoitusta havait-
semastaan korruptiosta ilman, että kyseessä on samalla epäilyttävä liiketoimi, josta voidaan 
tehdä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle tai että kyseessä on samalla myös rikos, 
josta Verohallinto voi tehdä rikosilmoituksen. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että pienistä 
verorikoksista rangaistaan veronkorotuksilla eikä niistä tehdä rikosilmoitusta. Tämän estää 
kahdenkertaisen rankaisemisen kielto (ne bis in idem -periaate). Tästä syystä pienistä vero-
rikoksista, joissa saattaa olla korruptiivisia piirteitä, ei voida tehdä rikosilmoituksia. 
Verohallinto on verotarkastusten ja valvontatoimenpiteiden yhteydessä tehnyt korruptioon 
viittaavia havaintoja. Näistä osa on täyttänyt myös verorikoksen tai muun sellaisen rikoksen 
epäilyn, joista Verohallinto on oikeutettu tekemään rikosilmoituksen. Osasta on voitu myös 
tehdä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle, mutta osaa tapauksista Verohallinto ei ole 
nykyisen lainsäännön estäessä pystynyt ilmoittamaan poliisille. 303 
Strategialuonnokseen sisältyvän toimenpide-ehdotuksen kohdan 4.2.2 ensimmäisen alakoh-
dan mukaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:ää muutetaan 
siten, että Verohallinto voi salassapitosäännösten estämättä oma-aloitteisesti ilmoittaa esi-
tutkinta-viranomaiselle myös korruptioon liittyvistä havainnoista. Luonnoksesta antamas-
saan lausunnossa verohallinto totesi, että ehdotetun strategian tavoitteiden näkökulmasta 
pitää huolehtia siitä, että verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 
(1346/1999) 18 §:ään lisätään Verohallinnolle oikeus ilmoittaa sellaisista verovalvonnan 
yhteydessä tehdyistä havainnoista, jotka täyttävät rikoslaissa säädetyn lahjoman tunnus-
merkistön.304 
Korruptiostrategian ohella verohallinnon puuttuva oikeus ilmoittaa korruptiohavainnoista 
on tuotu esiin mm. OECD:n maatarkastuksessa ja se on tarkoitus korjata seuraavan verohal-
lintolain muutoksen yhteydessä. Verohallinto on kuitenkin omassa lausunnossaan esittänyt, 
että ilmoitus olisi mahdollinen vain siinä tapauksessa, että kyseessä on rikos. Tämä vesittäi-
si käytännössä koko ilmoitusmahdollisuuden, koska rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen 
ei yleensä olisi pelkästään verohallinnon toimesta arvioitavissa.305 
Valtiovarainministeriö lähetti 13.4.2017 lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi 
veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koske-
vaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotettiin muutettavaksi lakia verotustietojen julkisuu-
desta ja salassapidosta siten, että Verohallinnolla olisi oikeus antaa salassapitovelvollisuu-
den estämättä omasta aloitteestaan verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoi-
neen esitutkintaviranomaiselle verovalvonnan yhteydessä havaituista seikoista, joiden voi-
daan epäillä liittyvän tiettyihin virka- ja lahjusrikoksiin. 
Esitysluonnoksen perustelujen mukaan korruptio on ilmiönä monitahoinen ja sille on useita 
eri määrittelyjä. Korruptiorikollisuuteen voidaan myös yhdistää useita erilaisia tekomuoto-
                                                 
301 Ylitarkastaja Seija Kareinen, Verohallinnon johtava perinnän asiantuntija, sähköposti 8.2.2017. 
302 Luonnos korruption vastaiseksi strategiaksi (2016–2020), Korruption vastainen yhteistyöverkosto 
20.9.2016. 
303 Verohallinnon laatima muistio, 29.2.2016. 
304 Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 15/2017. 
305 Ylitarkastaja Petri Lehtonen, Verohallitus (työkierrossa oikeusministeriössä vuonna 2017), puhelinhaastat-
telu 20.1.2017. 
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ja. Verohallinnon oikeus antaa tietoja verovalvonnan yhteydessä havaituista seikoista rajat-
taisiin koskemaan sellaisia rikoslaissa säädettyjä tekomuotoja, joita Verohallinto käytän-
nössä voi verovalvonnan yhteydessä havaita. Mahdollisuus tietojen antamiseen koskisi ri-
koslaissa säädettyä lahjuksen antamista ja ottamista, lahjontaa elinkeinotoiminnassa, luot-
tamus- ja virka-aseman väärinkäyttöä, virkasalaisuuden ja virkavelvollisuuden rikkomista 
ja näiden eri törkeysasteita sekä vaalilahjontaa. 
Toimivalta sen arvioimiseksi, onko jossain asiassa syytä epäillä rikosta, on Suomen viran-
omaiskentässä annettu ensisijaisesti esitutkintaviranomaisille, pääsääntöisesti poliisille. 
Verohallinnosta annetun lain verorikoksia koskevassa sääntelyssä ilmoittamisen sitominen 
rikosepäilyn kynnykseen johtuu veroviranomaisen poikkeuksellisen suuresta asiantunte-
muksesta veronvälttämistarkoituksessa tehtyjen tekojen tekotavoista ja luonteesta. Virka- ja 
lahjusrikosten ja luottamusaseman väärinkäytön osalta tällaista asiantuntemusta Verohal-
linnolla ei sen sijaan ole, eikä Verohallinto muutoinkaan voisi ryhtyä toimenpiteisiin rikos-
epäilyn selvittämiseksi. Tämän vuoksi virka- ja lahjusrikoksiin ja luottamusaseman väärin-
käyttöön liittyvien havaintojen osalta tietojen antaminen esitutkintaviranomaiselle ei edel-
lyttäisi, että asiassa olisi syytä epäillä rikosta. Vastaavista syistä näin on menetelty myös 
esimerkiksi liiketoimintakieltoon määrättyyn liittyvien havaintojen ilmoittamisen sekä ra-
hanpesun selvittelykeskukselle ilmoitettavien havaintojen osalta. 
Ehdotuksella edistetään viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja parannetaan mahdollisuuk-
sia selvittää korruptioon liittyviä rikoksia. Verohallinto on antanut vuosittain melko vähän 
rahanpesuun liittyviä havaintoja tiedoksi rahanpesun selvittelykeskukselle. Esimerkiksi 
vuonna 2016 annettiin tietoja 26 tapauksesta. Myös mahdollisten korruptiohavaintojen osal-
ta esitutkintaviranomaiselle vuosittain annettavien tietojen määrä arvioidaan vähäiseksi, 
joten ehdotuksen ei arvioida merkittävästi lisäävän Verohallinnon, poliisin tai syyttäjälai-
toksen työmäärää. 
Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n 1 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 11 kohta, jossa säädettäisiin Verohallinnon oikeudesta salassapitovelvolli-
suuden estämättä antaa oma-aloitteisesti esitutkintaviranomaiselle tietoja verovalvonnan 
yhteydessä havaituista seikoista, joiden voidaan epäillä liittyvän säännöksessä tarkoitettui-
hin virka- tai lahjusrikoksiin taikka luottamusaseman väärinkäyttöön. Momentin 10 kohtaan 
tehtäisiin uuden 11 kohdan lisäämisestä aiheutuva tekninen muutos. 
Säännöksessä tarkoitettuja rikoksia olisivat rikoslaissa säädetyt lahjuksen antaminen, lah-
juksen ottaminen, lahjuksen antaminen kansanedustajalle, lahjuksen ottaminen kansanedus-
tajana, lahjominen elinkeinotoiminnassa, lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa, luot-
tamus- ja virka-aseman väärinkäyttö, virkasalaisuuden ja virkavelvollisuuden rikkominen ja 
näiden tekojen eri törkeysasteet sekä vaalilahjonta. Sääntelyn tarkoituksena on kattaa sellai-
set korruptioon liittyvät rikokset, joita Verohallinnon tarkastustoiminnan tai muun veroval-
vonnan yhteydessä voidaan havaita. 
Tietojen antaminen koskisi verovalvonnassa havaittuja seikkoja, joiden voidaan epäillä 
liittyvän säännöksessä tarkoitettuihin virka- tai lahjusrikoksiin taikka luottamusaseman vää-
rinkäyttöön. Säännös edellyttäisi, että havaittujen seikkojen voidaan epäillä liittyvän mai-
nittuihin rikoksiin, eivätkä säännöksen soveltamisalaan kuuluisi merkitykseltään vähäiset 
suoritukset tai esimerkiksi yrityslahjat. Säännöksellä tarkoitettaisiin sitä, että Verohallinnol-
la olisi oikeus antaa tietoja esitutkintaviranomaiselle, jos se tekee verovalvonnan yhteydes-
sä havainnon seikasta, jonka perusteella henkilön voidaan yleisen elämänkokemuksen pe-
rusteella epäillä syyllistyneen laissa tarkoitettuun virka- tai lahjusrikokseen tai luottamus-
aseman väärinkäyttöön. 
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Tietojen antamisen arviointi ei kuitenkaan edellyttäisi esitutkintakynnyksen täyttymistä, 
eikä Verohallinnon tarvitsisi tietoja ilmoittaessaan yksilöidä, mitä lainkohdassa tarkoitettua 
rikosta tehty havainto koskee, vaan olisi esitutkintaviranomaisen tehtävä arvioida Verohal-
linnon antaman tiedon perusteella, onko asiassa syytä epäillä rikosta. Sääntelyn tarkoituk-
sena on, että tiedot voidaan antaa vastaavasti, kuin tietojen antamisesta rahanpesun selvitte-
lykeskukselle on säädetty. Jos samassa asiassa voisi olla kyse sekä momentin tässä kohdas-
sa tarkoitetusta korruptiohavainnosta että momentin 6 kohdassa tarkoitetusta epäilyttävästä 
liiketoimesta, josta Verohallinto voi antaa tiedot rahanpesun selvittelykeskukselle, Verohal-
linnolla olisi oikeus antaa tiedot molempien lainkohtien nojalla erikseen. 
Valtiovarainministeriö on laatinut saaduista lausunnoista yhteenvedon 26.6.2017.306 Lau-
sunnon antajista oikeusministeriö kannatti verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 
annetun lain muutosehdotusta korruptioon liittyvien rikosten paljastamisen ja selvittämisen 
edistämiseksi. Oikeusministeriö piti hyvänä, että esitysluonnoksessa on huomioitu OECD:n 
suositukset sekä valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousri-
kollisuuden torjunnan strategiaksi. Ehdotettua sääntelyratkaisua oikeusministeriö piti onnis-
tuneena. 
Poliisihallitus piti kannatettavana Verohallinnon mahdollisuutta oma-aloitteisesti ilmoittaa 
esitutkintaviranomaiselle korruptioon liittyvät virka- ja lahjusrikoksia koskevat havainnot. 
Lainsäädännön mahdollistama viranomaisten välisen tietojenvaihdon parantaminen auttaa 
toteuttamaan harmaan talouden torjuntaohjelman tavoitteita viranomaisyhteistyölle. Poliisi-
hallitus piti ehdotettua ilmoittamisoikeuden sääntelytapaa oikeana. 
Sisäministeriön mukaan virka- ja lahjusrikoksia koskevien tietojen luovuttamista koskevien 
lainsäädäntömuutosten voidaan olettaa parantavan viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja 
auttavan valtakunnallista harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilannekuvan muodosta-
mista. Esityksessä on riittävällä tavalla huomioitu luonnos korruption vastaiseksi strategi-
aksi. Jatkovalmistelussa on tarpeen huomioida korruption vastaisen strategian lopullinen 
sisältö mahdollisine muutoksineen. 
SAK piti tärkeänä ja kannatettavana, että viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja korrupti-
oon liittyvien rikosten selvittämistä edistetään säätämällä Verohallinnolle oikeus antaa tie-
toja esitutkintaviranomaiselle virka- ja lahjusrikoksiin liittyvistä havainnoista. 
Valtakunnansyyttäjänvirasto kannatti verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta anne-
tun lain muutosta, joka mahdollistaa korruptiivisiin rikoksiin puuttumisen ja niiden ilmitu-
lon tehostamisen. 
Verohallinto ei lausunnossaan ottanut kantaa korruptiohavaintojen ilmoittamista koskevaan 
säännökseen. 

11 Tietojenvaihtokyselyn analyysi 

11.1 Kyselyn taustaa 

Tutkimuksen täydentämiseksi lähetettiin sähköpostikysely eräiden keskeisten harmaan ta-
louden torjuntaan osallistuvien viranomaisten edustajille. Tutkimuksen sisällön kannalta 
tärkeät kysymykset koskivat seuraavia asioita: 

                                                 
306 http://www.hare.vn.fi/Uploads/30162/414525/YHTEENVETO_20170629071000_414525.PDF. 

http://www.hare.vn.fi/Uploads/30162/414525/YHTEENVETO_20170629071000_414525.PDF
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• Keiden viranomaisten kanssa olette eniten tekemisissä harmaan talouden torjuntaan 
liittyvissä asioissa? 

• Minkä tyyppisiä tietoja saatte muilta viranomaisilta? 
• Minkä tyyppisiä tietoja luovutatte muille viranomaisille? 
• Millaisista volyymeista on kysymys, onko niistä tilastoja? 
• Mitkä ovat pahimmat puutteet ja ongelmat tietojenvaihtosäännöksissä edustamanne 

viranomaisen kannalta? 
• Mikä on yleiskäsityksenne viranomaisyhteistyön ja tietojenvaihdon sujuvuudesta? 
• Mikä on Harmaan talouden selvitysyksikön merkitys tietojensaannissa? 
• Mikä on ollut merkittävin uudistus tietojenvaihtosäännöksissä edustamanne viranomai-

sen kannalta? 
Kysymykset suunnattiin yksittäisille henkilöille, jotka ovat vastanneiden viranomaisten 
palveluksessa, ja jotka ovat olleet tekemisissä harmaan talouden torjunnan kanssa. Vastauk-
set eivät kerro välttämättä itse organisaation mielipidettä tietyistä asioista, kuten viranomai-
syhteistyön sujuvuudesta, vaan asianomaisen vastaajan käsityksen asiasta. Kyselyllä ei ole 
tähdätty siihen, että tietojenvaihdon toimivuus tulisi kartoitetuksi kaiken kattavasti viran-
omaiskentässä, vaan että esille nousisi keskeisiä piirteitä, ongelmakohtia ja kehittämispiir-
teitä viranomaistietojenvaihdosta. Vastauksia on saatu seuraavien organisaatioiden edusta-
jilta: 

• Eläketurvakeskus 
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
• Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, tilaajavastuutiimi 
• Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, ulkomaisen työvoiman käyt-

töä valvova tiimi  
• Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 
• konkurssiasiamies 
• Rahanpesun selvittelykeskus 
• sisäministeriö 
• Tulli 
• valtakunnansyyttäjänvirasto 
• valtakunnanvoudinvirasto 
• Valvira 
• verohallinnon yritysverotusyksikkö 

11.2 Viranomaisyhteistyö harmaan talouden torjunnassa 

Aluehallintoviraston tilaajavastuutiimi on tilaajavastuuvalvonnan osalta eniten tekemissä 
Verohallinnon ja Eläketurvakeskuksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös poliisin, tullin ja 
Tapaturmavakuutuskeskuksen kanssa. Eniten tietoja pyydetään Verohallinnolta. 
Aluehallintoviraston ulkomaisen työvoiman käyttöä valvova tiimi totesi olevansa eniten 
tekemissä Maahanmuuttoviraston, Poliisin ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Yhteistyötä 
tehdään myös Verohallinnon, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja Tapaturmavakuutuskeskuksen 
kanssa. 
Eläketurvakeskus mainitsi useita yhteistyökumppaneita: Verohallinto, poliisi, työsuojelu 
(tilaajavastuulaki) sekä eläkelaitokset (vaikka ne eivät varsinaisesti ole viranomaisia, ne 
käyttävät kuitenkin julkista valtaa). HTSY on iso tiedonvälittäjä ja ETK hyödyntää nykyään 
velvoitteidenhoitoselvityksiä vakuuttamisen valvonnassa. Harmaan talouden torjuntaan 
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liittyvää yhteistyötä/tietojenvaihtoa on myös Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) ja Tapa-
turmavakuutuskeskuksen (TVK) kanssa (juridinen asema rinnastuu ETK:een ja eläkelaitok-
siin). Ulosotto on hyvin merkittävä tietojen saaja, vaikka toisin päin tietojenvaihto ei ole 
merkittävää. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyökumppaneita harmaan talouden torjunnassa 
ovat olleet Verohallinto, varsinkin sen Harmaan talouden selvitysyksikkö, Poliisi ja Tulli 
sekä työsuojeluhallinto. 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta mainitsi yhteistyökumppaneikseen harmaan talou-
den torjunnassaItä-Uudenmaan poliisilaitoksen (ympäristörikostutkinta) sekä Uudenmaan 
ELY-keskuksen. 
Konkurssiasiamies on tekemisissä konkurssivelallisten rikosjuttujen yhteydessä esitutkinta-
viranomaisten, käytännössä poliisin, ja syyttäjien kanssa rikosprosessin edetessä. Yhtey-
denpitoa on myös Verohallinnon ja ulosottotoimen kanssa. 
Sisäministeriö ja Poliisihallitus mainitsivat seuraavat viranomaiset: Verohallinto ja Har-
maan talouden selvitysyksikkö, ulosotto, syyttäjät, Valvira, ympäristöviranomaiset, työsuo-
jeluviranomaiset, Evira, ELY-keskusten ympäristöasiantuntijat sekä kuntien ympäristövi-
ranomaiset. Vähäisemmässä määrin yhteistyötä on Tullin, Rajavartiolaitoksen sekä Kon-
kurssiasiamiehen toimiston edustajien kanssa. 
Tulli on maininnut keskeisinä yhteistyökumppaneina Verohallinnon (Harmaan talouden 
selvitysyksikkö, Verotarkastus, Veronkanto ja perintä sekä veronsaajien oikeudenvalvon-
tayksikkö), Poliisin (Poliisihallitus (talousrikostorjunnan ohjaaminen), KRP/ talousrikostut-
kinta ja Rahanpesun selvittelykeskus, poliisilaitokset), syyttäjälaitoksen, ulosottoviran-
omaiset, sekä rajavartiolaitoksen. Kansainvälinen yhteistyö: rikostorjunnallisella (esim. 
EMPACT MTIC karuselliveropetokset, EUROPOL) sekä hallinnollisella tasolla (esim. 
Komission Customs 2020-rahoituksen saanut Detection and investigation of anti-dumping 
duty fraud). Tulli toimii lisäksi ALV-petosten torjunnassa myös Fiscalis-ohjelmassa ja Eu-
rofisc-verkostossa. Yhteistyötä tehdään myös muiden maiden tulli- ja veroviranomaisten 
kanssa. 
Valtakunnansyyttäjävirasto mainitsi yhteistyökumppaneina poliisin, oikeuslaitoksen, Vero-
hallinnon, Tullin ja ulosoton. 
Valtakunnanvoudinviraston keskeisimmät viranomaisyhteistyökumppanit ovat esitutkinta-
viranomaiset. 
Valviran keskeisimmät viranomaisyhteistyökumppanit ovat Verohallinto, HTSY sekä polii-
si. 
Verohallinnon taholta tuotiin esille hyvin laaja kirjo yhteistyökumppaneita aina verohallin-
nosta poliisiin, mutta myös ulosottoon ja strategisella tasolla ministeriöihin (OM, VM, 
SM), Poliisihallitukseen, Valtakunnansyyttäjänvirastoon ja Valtakunnanvoudinvirastoon. 
Yritysverotusyksikkö on jakanut yhteistyökumppanit kahteen ryhmään. Eniten yhteistyötä 
on poliisin, Rahanpesun selvittelykeskuksen, Tullin rikostorjunnan, ulosoton, AVI:n, KE-
LA:n ja ETK:n kanssa. Toisaalta yhteistyötä on myös rajavartiolaitoksen, Kilpailu- ja Ku-
luttajaviraston, Maahanmuuttoviraston, Palkkaturvan sekä Eviran kanssa. 

11.3 Tietojen saanti muilta viranomaisilta 

Aluehallintoviraston tilaajavastuutiimin mukaan työsuojeluviranomaisella on oikeus saada 
välttämättömiä tietoja valvonnan kohdentamiseksi ja yksittäisessä valvontatapauksessa ti-
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laajavastuulain (1233/2006) ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen sekä ulkomaa-
laisen työvoiman käytön valvomiseksi. Näitä tietoja voidaan saada myös Harmaan talouden 
selvitysyksiköltä velvoitteidenhoitoselvityksillä, jolloin tiedot liittyvät yritysten toimintaan, 
velvoitteiden hoitoon, kytkentöihin ja talouteen. Käytännössä tilaajavastuulain valvontaa 
varten saadaan esimerkiksi tietoja veronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja Verohallin-
non kanssa tehdyistä maksusuunnitelmista sekä lakisääteisistä eläke- ja tapaturmavakuutuk-
sista. Tietoja saadaan myös ulosotossa olevista maksuista ja niihin mahdollisesti liittyvistä 
maksujärjestelyistä. Lisäksi saadaan tietoa yrityksen toiminnasta (rekisteröinnit, liikevaihto, 
tilinpäätöstiedot, myynti, talouden tunnusluvut, konkurssi- ja saneeraustiedot jne.), vastuu-
henkilöistä ja omistuksista sekä liiketoimintakielloista. Tietoja saadaan myös yrityksen 
työntekijöistä ja palkoista sekä yritysten Verohallinnolle tekemistä urakka- ja työntekijäil-
moituksista. Tietoja saadaan myös ns. organisaatiohenkilöistä. 
Aluehallintoviraston ulkomaisen työvoiman käyttöä valvova tiimi mainitsi saavansa eri vi-
ranomaisilta vihjetietoa työnantajista, jotka mahdollisesti ovat laiminlyöneet lainmukaisia 
velvoitteitaan. Yleensä kyse on työnteko-oikeuteen tai työsuhteen vähimmäisehtoihin liit-
tyvistä tiedoista. Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisrekisteriä hyödynnetään työnteko-
oikeuden varmistamisessa ja ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen vakuuttamiseen 
liittyvissä työnantajatiedoissa. Verohallinnolta on saatu pyynnöstä palkkatietoihin liittyvää 
tietoa ja Tapaturmavakuutuskeskukselta selvitystä sen suhteen onko työnantaja vakuuttanut 
työntekijänsä. Toukokuussa 2017 tulleen lainmuutoksen myötä työsuojeluviranomaisella on 
oikeus saada välttämättömiä tietoja valvonnan kohdentamiseksi ja yksittäisessä valvontata-
pauksessa tilaajavastuulain ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen sekä ulkomaa-
laisen työvoiman käytön valvomiseksi. Näitä tietoja voidaan saada myös Harmaan talouden 
selvitysyksiköltä velvoitteidenhoitoselvityksillä, jolloin tiedot liittyvät yritysten toimintaan, 
velvoitteiden hoitoon, kytkentöihin ja talouteen. Ulkomaisen työvoiman käytön valvonnas-
sa velvoitteidenhoitoselvityksillä voidaan tietyissä tapauksissa arvioida työsuhteen vähim-
mäisehtojen toteutumista palkkauksen osalta sekä päästä työnteko-oikeudettoman työn jäl-
jille (raportin työntekijä- ja palkkatietoja voidaan esimerkiksi verrata tarkastuksella tehtyi-
hin työntekijä- ja henkilöhavaintoihin, jonka jälkeen voidaan ulkomaalaisrekisteristä saata-
vien tietojen avulla selvittää, onko työntekijöillä ollut työnteko-oikeus). Velvoitteidenhoi-
toselvityksillä voidaan myös arvioida ja selvittää henkilön roolia yrityksessä sekä vastuu-
henkilöiden kytköksiä muihin yrityksiin. 
Eläketurvakeskus saa ansiotietoja (tietoja ns. pimeistä palkoista ja muista verotuksen lai-
minlyönneistä) Verohallinnolta, sekä muita tietoja, joiden taustalla on epäily vakuuttamisen 
laiminlyönnistä. Vakuuttamisen valvonnan kannalta keskeisiä ovat massamuotoiset verotie-
tojen luovutukset. ”Raskaamman” harmaan talouden torjunnassa yksittäisiä tapauksia kos-
kevat ilmoitukset ja tiedot verotarkastuksista ja Verohallinnon tekemistä tutkintapyynnöis-
tä. Poliisilta tietoja saadaan pimeistä palkoista ja epäillyistä vakuuttamisen laiminlyönneistä 
(työeläkevakuutusmaksupetos). TVR:n ja TVK:n kanssa on tietojenvaihtoa epäiltyjä va-
kuuttamisen laiminlyöntejä koskien. Työsuojeluviranomaisilta saadaan tietoja tilaajavastuu-
lain valvonnan myötä esille nousseista vakuuttamisen laiminlyöntejä koskevista epäilyistä. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on maininnut saavansa Verohallinnolta tilauksesta ilmiösel-
vitykset kuljetusalan yrityksistä ja yrityskohtaiset velvoitteidenhoitoselvitykset jokaisen 
hakemuksen tai valvonta-asian käsittelyn yhteydessä. Näistä ilmenevät yritysten velvoittei-
den hoitamisen ja vakavaraisuuden tila sekä mm. yritysten omistajaportaan ja organisaatio-
henkilöiden kytkennät. Selvitykset ovat ELY-keskukselle maksuttomia. Oikeusrekisteri-
keskuksesta saadaan yritystä ja sen henkilöpiiriä koskevat rikos- ja sakkorekisteritiedot 
(rekisteritiedot ovat ELY-keskukselle maksuttomia). Käräjäoikeuksista taas tuomiota kos-
kevat tuomiolauselmat tilauksesta (näistä joudutaan maksamaan toimitusmaksu) ja poliisilta 
tieliikenteen valvonnassa erityisesti ajo- ja lepoaikojen rikkomukset. Poliisi lähettää rike-
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tiedot suoraan kentältä ELY-keskukselle sähköisenä. Tullin kanssa tehdään yhteistyötä eri-
tyisesti ns. kolmannen maan kuljettajien valvonnassa. Työsuojeluhallintolta saadaan tilauk-
sesta tarkastuspöytäkirjat kuljetusyritysten työaikakirjanpidon puutteista, ajo- ja lepoaiko-
jen rikkomuksista sekä kuljettajien palkkaukseen (alle alan TES:n) liittyvistä epäselvyyk-
sistä. 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta saa poliisilta kuvamateriaalia, tietoa tutkinnan ete-
nemisestä, apua hallinnollisten pakkotoimien oikeaan kohdentamiseen (vastuutahon selvit-
täminen esimerkiksi jätteen dumppauksissa), tietoa heille tulleista ilmoituksista, jotka edel-
lyttävät myös valvontaviranomaisen toimenpiteitä. ELY-keskukselta saadaan tiedoksi heille 
tulleet ja lautakunnan toimialaan liittyvät valvonta-asiat sekä asiantuntija-apua erityisosaa-
jilta ja lakimiehiltä. 
Konkurssiasiamies saa tietoa rikosprosessien etenemisestä, tosin pääasiassa pesänhoitajan 
ja julkisselvittäjän välityksellä. 
Poliisihallitus toteaa viranomaisten ilmoittavan tietoonsa tulleista epäillyistä talousrikoksis-
ta. Tutkintapyynnöt sisältävät kootusti tietoa epäillyistä rikoksista (mm. tekoaika ja -paikka, 
epäillyt tekijät, teonkuvaus, rangaistus- ja korvausvaatimukset, liitemateriaali). Yhteyden-
otot voivat olla myös tiedonvaihtoa ja pohdintaa yhdessä syytä epäillä -kynnyksen ylittymi-
sestä epäiltyjen rikosten osalta sekä mahdollisen esitutkinnan aloittamisesta. Viranomaiset 
ilmoittavat yhä useammin sähköisesti ja muilla tiedonsiirtovälineillä myös vihjetietoja 
epäiltyihin talousrikoksiin liittyen. Kaikessa tiedonluovutuksessa huomioidaan lainsäädän-
töön kirjatut tiedonluovutussäännökset. 
Sisäministeriön mukaan poliisi saa esitutkinnan paljastamis- ja tai tutkintavaiheessa kaiken-
laista tietoa hyvin laaja-alaisesti poliisin tiedonhankintaan liittyen. 
Tulli on viitannut erikseen kolmeen viranomaistahoon, joilta se saa tietoja. Ensinnäkin Ve-
rohallinnolta Tullilla on oikeus saada tarvittavat tiedot verovelvollista koskevine tunniste-
tietoineen verotusta, verovalvontaa, perintää ja tullirikostorjuntaa varten sekä lupaharkintaa 
varten tarvittavat tiedot luvanhakijan veronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja luvanhaki-
jan verojen maksuun liittyvästä maksujärjestelystä sekä silloin, kun se on luvan myöntämi-
sen edellytyksenä, tullilainsäädännön tai verolainsäädännön rikkomista koskevat tiedot. 
Tällaisia tietoja ovat mm. verotusta ja verotarkastusta koskevat tiedot, velvoitteidenhoi-
toselvityksessä saatavat tietoerät. Toiseksi poliisilta Tullilla on oikeus saada poliisin henki-
lörekistereistä tarvittavat tiedot tulli- ja verovalvontaa sekä tullirikostorjuntaa varten ja 
muihin tietojen keräämis- ja tallettamistarkoituksen mukaisiin Tullin tehtäviin sekä muuhun 
kuin tietojen keräämis- ja tallettamistarkoitukseen tarkoitetuissa tapauksissa. Tällaisia tieto-
ja ovat mm. poliisin tiedustelu- ja tutkintarekistereissä olevat tiedot sekä lupahallinnon tie-
dot. Myös vihjetietoa välitetään Tullille poliisin kautta. Kolmanneksi syyttäjälle ja esitut-
kintaviranomaiselle on esitutkintalain 5 luvun 3 §:ssä säädetty yhteistyövelvollisuus, joka 
koskee myös ilmoittamisvelvollisuutta esitutkinnan toimittamiseen ja esitutkintatoimenpi-
teisiin liittyvistä seikoista sekä tutkinnan edistymisestä.  
Valtakunnansyyttäjäviraston mukaan poliisilta ja Tullilta saadaan yksilöityyn esitutkintaan 
liittyviä tiedustelu- ja tosiasiatietoja, Harmaan talouden torjuntaan liittyviä ilmiö- ja koke-
mustietoja sekä koulutukseen liittyviä kokemustietoja; oikeuslaitokselta julkisten tuomioi-
den lisäksi koulutukseen liittyvää kokemustietoa; verottajalta kokemustietoa rikosasioista ja 
aineellisen verolainsäädännön soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää tietoa; sekä ulosotol-
ta turvaamistoimien täytäntöönpanotietoa. 
Valtakunnanvoudinviraston osalta mainittiin, että he saavat tietoja ensinnäkin ulosottovelal-
listen taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä tiedoista sekä velallisten yhteystiedoista. Esitut-
kintaviranomaisilta saadaan toisinaan tietoa velallisen tosiasialliseen omistukseen kuulu-
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vasta omaisuudesta ja varallisuudesta tai tuloista, joista ulosottoviranomaisella ei syystä tai 
toisesta ole ollut tietoa. Toiseksi poliisilain 7 luvun 2 §:n perusteella poliisi voi luovuttaa 
myös ulosottomiehen työturvallisuuden kannalta merkityksellisiä tietoja esim. häädettävän 
henkilön taustasta, jotta ulosottomies osaa saamiensa tietojen perusteella pyytää poliisilta 
virka-apua häätötoimitukselle. Kolmanneksi vakuustakavarikkotilanteissa poliisi voi luo-
vuttaa rikostutkinnan aikana haltuun saamiaan velallisen taloudelliseen tilanteeseen liittyviä 
asiakirjoja, jos niillä on merkitystä ulosoton täytäntöönpanon kannalta ja poliisitutkinta on 
siinä vaiheessa, että tiedot voidaan luovuttaa ulosottoviranomaiselle. Lisäksi ulosoton päi-
vystyspuhelin palvelee muita viranomaisia vuorokauden ympäri. Sinne tulee vuosittain noin 
500 puhelua, joista osa johtaa myös ulosoton jatkotoimiin. Tällöin ulosoton väliaikaistoi-
men kohteeksi voi päätyä muulla viranomaisella hallussa olevaa velallisen omaisuutta, jota 
ei yleensä muuten havaittaisi tai saataisi ulosoton haltuun. 
Valviran tehtävänä on ehkäistä yhdessä muiden viranomaisten kanssa harmaan talouden ja 
talousrikollisuuden esiintymistä alkoholielinkeinoissa. Alkoholihallinnon tietopyyntöjä 
koskevien palvelujen käyttötarkoitus jakautuu alkoholilain 41–42 §:ssä ilmaistun toimival-
lan mukaisesti. Alkoholihallinto saa tietoa mm. ulkomaalaisten työoikeudesta, mahdollises-
ta liiketoimintakiellosta ja toimintaan vaikuttavista sanktioista sekä järjestyshäiriöistä, osoi-
tetiedoista ja tietoja taloudellisesta luotettavuudesta. 
Verohallinnon yritysverotusyksikön mukaan yksikkö saa esitutkinta-aineistoa (mm. kuulus-
telupöytäkirjoja), tullausasiakirjoja ja vienti-ilmoituksia, tarkastusaloitteita, valvonta- ja 
tarkastusraportteja sekä asiakkaan eri viranomaisille antamia ilmoituksia. 

11.4 Tietojen luovutus muille viranomaisille 

Alkoholihallinto luovuttaa Valviran ylläpitämän alkoholielinkeinorekisterin (ALLU) sisäl-
tämiä tietovarantoja. Valvira ylläpitää myös tuoterekisteriä. Tiedot toimitetaan Verohallin-
nolle. Verohallinnolle ja HTSY:lle toimitetaan myös anniskelu- ja vähittäismyynnin luvan-
haltijan toimittamat anniskelun neljännesvuosi-ilmoituksen ja vähittäismyynnin vuosi-
ilmoitustiedot sekä valmisteverotukseen liittyvät asiakokonaisuudet. Tämän ohella 
HTSY:lle toimitetaan harmaan talouden suoriteseurannan puolivuosittaiset Excel-taulukot. 
Ulosotolle toimitetaan tapauskohtaisesti tietoja, joilla voi olla merkitystä harmaan talouden 
torjunnassa. Osa tietovarannosta on saatavissa myös julkisesti.  
Aluehallintoviraston tilaajavastuutiimin mukaan tilaajavastuuvalvonnassa ei luovuteta 
säännönmukaisesti tietoja toisille viranomaisille, vaan tietoja annetaan tarvittaessa pyyn-
nöstä. Tyypillisesti toisen viranomaisen pyyntö koskee laadittuja tarkastuskertomuksia ja 
päätöksiä sekä tarkastuksella kertynyttä aineistoa. Työsuojeluviranomainen voi salassapito-
säännösten estämättä myös oma-aloitteisesti luovuttaa tietoa epäilemästään laiminlyönnistä 
tai epäkohdasta, jonka työsuojeluviranomainen on havainnut tilaajavastuulain ja työsuhteen 
vähimmäisehtojen noudattamisen taikka ulkomaalaisen työvoiman käytön valvonnan yh-
teydessä. Käytännössä tilaajavastuulain valvonnan osalta kyse voi olla esimerkiksi työnte-
kijätietojen antamisesta Eläketurvakeskukselle tai Tapaturmavakuutuskeskukselle, jos 
epäillään lakisääteisen vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntiä. Verohallinnolle voitaisiin 
antaa esimerkiksi tietoja yritysten havaitusta toiminnasta tai työntekijöistä, jos epäillään, 
että yritys on laiminlyönyt ilmoitusten antamisen Verohallinnolle. 
Aluehallintoviraston ulkomaisen työvoiman käyttöä valvovan tiimin mukaan työ- ja elin-
keinotoimistolle on toimitettu oma-aloitteisesti lähes kaikki ulkomaisen työvoiman valvon-
nassa tehdyt tarkastuskertomukset, pois lukien tietyt kohdekäynnit (rakennustyömaa- ja 
siivousiskutarkastukset). Muuten tietoa on toimitettu lähinnä eri viranomaisten pyynnöstä. 
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Yleensä tietopyynnöt koskevat tarkastuskertomuksia ja/tai tarkastushavaintoja. Työsuojelu-
viranomainen voi salassapitosäännösten estämättä myös oma-aloitteisesti luovuttaa tietoa 
epäilemästään laiminlyönnistä tai epäkohdasta, jonka työsuojeluviranomainen on havainnut 
tilaajavastuulain ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen taikka ulkomaalaisen työ-
voiman käytön valvonnan yhteydessä. Esimerkiksi Verohallinnolle toimitetaan tietoa niistä 
työntekijöistä, joiden osalta herää epäilys, että yritys ei ole hoitanut lainmukaisia verovel-
voitteitaan. Tapaturmavakuutuskeskukselle toimitetaan tieto niistä työnantajista, jotka eivät 
ole vakuuttaneet työntekijöitään lain edellyttämällä tavalla.  
Eläketurvakeskus totesi HTSY:n olevan merkittävä asiakas ETK:lle. Selvitysyksiköllä on 
oikeus saada Eläketurvakeskukselta ne velvoitteidenhoitoselvityksen laatimiseksi välttä-
mättömät tiedot, jotka velvoitteidenhoitoselvitystä pyytävä viranomainen on oikeutettu 
saamaan tietopalvelukuvauksessa todettua käyttötarkoitusta varten. Selvitysyksikkö saa 
luovuttaa velvoitteidenhoitoselvityksen vain selvitystä pyytäneelle viranomaiselle tietopal-
velukuvauksessa mainittuun käyttöön. Muiden tietojen ohella velvoitteidenhoitoselvityksis-
sä esitetään tietoja työeläkevakuuttamiseen liittyvien velvoitteiden hoitamisesta, ja tältä 
osin on sovittu, että ETK toimittaa työeläkevakuuttamista koskevat tiedot Selvitysyksikölle 
myös eläkeyhtiöiden omistamien tietojen osalta. Selvitysyksikkö tarvitsee ja saa tietoja työ-
eläkevakuuttamisesta tapauskohtaisesti myös ilmiöselvityksiä varten. Selvitysyksikkö on 
saanut käyttöoikeudet Eläketurvakeskuksen työnantajajärjestelmän tietopalveluihin eli pal-
veluun, joka ilmoittaa työnantajan eläkevakuutukset sekä palveluun, joka ilmoittaa työnan-
tajan työntekijät ja heidän ansionsa tarvittavalta aikaväliltä. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus mainitsi luovuttavansa tilastotietoja myönnettyjen lupien 
määrästä määräajoin EU:n komissiolle ja LVM:lle sekä mm. kuljetusalan etujärjestöille. 
Samalla tavoin tilastotietoja luovutetaan määrätyistä sanktioista: peruutukset, varoitukset, 
riskiluokitukset. Jos yritys riskiluokitellaan rikkomusten vuoksi, tieto siitä lähtee saman tien 
liikennettä valvovalle poliisille. Myös peruutettujen liikennelupien numerot (ja tieto niiden 
haltijoista) toimitetaan tieliikenteen valvontaan. Lisäksi jos ELY-keskus saa tietoonsa esim. 
epäilyjä luvattoman liikenteen harjoittamisesta, tieto asiasta lähtee välittömästi Poliisihalli-
tukselle, joka välittää sen ao. poliisilaitokselle. ELY-keskus antaa tarvittaessa apua kulje-
tusyritysten rikkomuksia koskevissa esitutkinnoissa ja käräjäoikeuskäsittelyssä asiantunti-
jan ja todistajan ominaisuudessa. 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta totesi luovuttavansa muille viranomaisille omia 
valvontatietojaan (erityisesti kuvia, pöytäkirjoja, lupiin liittyviä hakemusasiakirjoja) sekä 
ympäristön tilaan liittyviä tietoja (tarkkailutuloksia, tutkimuksia, selvityksiä). 
Konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 16 §:n mukaan konkurssiasiamies saa 
salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa tehtävässään saamiaan tietoja yksityisen tai 
yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilö-
kohtaisista oloista tuomioistuimelle ja verohallinnolle sekä syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi. Konkurssivelallisen rikosepäilytilanteissa Konkurssiasiamies voi 
antaa em. viranomaisille hallussaan olevia tietoja. Poliisille voidaan yksittäistapauksissa 
antaa tarvittaessa myös pääsy konkurssiasiamiehen ylläpitämään Kosti-
tiedonhallintajärjestelmään, johon tallennetaan konkurssiasiaan liittyviä dokumentteja. 
Poliisihallituksen mukaan poliisi ottaa yhteyttä muihin viranomaisiin epäiltyihin talousri-
koksiin/harmaan talouden toimijoihin liittyen. Kyse voi olla ennen esitutkintaa tapahtuvasta 
tietojenvaihdosta, ns. impulssien antamisesta (esim. poliisin tietoon tullut epäilty verorikos, 
verottajalle annetaan tiedot verohallinnossa tehtäviä toimenpiteitä varten), vihjetietojen 
välittämisestä, tutkintapyyntötiedusteluista, esitutkintaan liittyvän materiaalin osalta tehtä-
vistä tarkennuksista) 
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Sisäministeriön mukaan viranomaisyhteistyön aikana tietojen tulee olla lähtökohtaisesti 
yhteisiä. Yleensä luovutetaan hyvin paljon näyttöön ja näytön arviointiin liittyvää materiaa-
lia, josta toinen viranomainen joko lausuu tai käyttää näyttönä esim. verotarkastusten yh-
teydessä kuulusteluja, kirjanpitomateriaalia yms. Poliisi saa myös esitutkinnan aikana sel-
laista materiaalia, jota ei voida luovuttaa. Esimerkkinä edelliseen on telekuuntelun kautta 
saatua tietoa. Tällöinkin on mahdollista puhua näytöstä. Tutkinnanjohtaja joutuu päättä-
mään mitä voidaan luovuttaa eli harkinta on tapauskohtaista.  
Tullin oikeudesta tietojen luovuttamiseen muille viranomaisille säädetään henkilötietojen 
käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:ssä (22.5.2015/639). Tietojen luovuttaminen on sal-
littu em. lainkohdassa säädettyihin tarpeisiin. Tulli luovuttaa tietoa Verohallinnolle vero-
tuksen toimittamista, verojen ja maksujen perimistä, verotusta koskevaa muutoksenhakua ja 
ulosottoa tai valtion edun- ja oikeudenvalvontaa varten, sekä poliisille ja henkilölle, joka 
toimii Suomen ulkomaille sijoittamana poliisin yhdyshenkilönä: henkilöiden maahantulon 
ja maastalähdön valvontaa ja siihen kuuluvan rajatarkastuksen suorittamista, ulkomaalaisia 
koskevien säännösten noudattamisen valvontaa sekä rikosten estämistä, paljastamista, esi-
tutkintaa ja muuta tutkintaa varten, tullitoimenpiteen suorittamiseksi, tietojen keräämis- ja 
tallettamistarkoituksen mukaisiin muihin poliisin tehtäviin ja muuhun kuin tietojen kerää-
mis- ja tallettamistarkoitukseen 16 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sekä haas-
teen ja muun tiedoksiannon suorittamista varten. 
Tietojen luovuttamisesta ulkomaiselle viranomaiselle ja kansainväliselle järjestölle sääde-
tään henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 26 §:ssä. Muille viranomaisille luovu-
tettavia tietoja ovat esimerkiksi verotus-, asiakkuus- ja lupatiedot sekä tiedustelutoimintaa 
ja tutkintaa tukevat tiedot. 
Valtakunnansyyttäjänvirasto luovuttaa muille viranomaisille kokemustietoa ja pääasiassa 
julkista, jo käsiteltyihin rikosasioihin liittyvää tietoa.  
Valtakunnanvoudinvirasto luovuttaa tietoja velallisen ulosottotilanteesta (ulosottovelkojen 
määrästä ja historiasta, tehdyistä ulosmittauksista ja myydyistä ulosmitatuista kohteista 
sekä tilitapahtumista). Lisäksi toimitetaan ulosottorekisteristä saatavat asianosaistulosteet 
(velalliskohtainen, takautuva) ja kopiot ulosottoselvitys- ja sivullisselvityspöytäkirjoista 
(esim. poliisille tehtävien tutkintapyyntöjen liitteinä). Poliisille tehtävien tutkintapyyntöjen 
ja verottajalle tehtävien verotarkastusaloitteiden yhteydessä luovutetaan kopioita myös 
muista ulosoton haltuun saamista asiakirjoista, mikäli niillä on merkitystä tehdyn pyynnön 
tai aloitteen osalta (esim. otteita velallisyhtiön kirjanpidosta tms.). Ulosottomies ei saa kui-
tenkaan luovuttaa sellaisia velalliselta saatuja tietoja, joiden perusteella velallinen saattaisi 
joutua syytteen vaaraan. Ei myöskään sivulliselta saatuja tietoja, joiden perusteella sivulli-
nen saattaisi joutua vastaamaan väärinkäytöksistään tai sivullisen oikeutta olla todistamatta 
asiassa mahdollisesti loukattaisiin. 
Verohallinnon yritysverotusyksikkö luovuttaa verotustietoja verovelvollisten Verohallinnol-
le ilmoitetuista tuloista ja varallisuudesta, verotetuista tuloista, veroilmoituskopioita ym. 
asiakirjoja; tietoja verovelvollisen pimeästä palkanmaksusta tai muista ilmoittamattomista 
tuloista samanaikaisesti, kun on nostettu työttömyyspäivärahaa; virheet ilmoitetuissa tulois-
sa, esimerkiksi on todettu, ettei henkilölle ole maksettu sel-laisia palkkatuloja, jotka hän on 
ilmoittanut esim. äitiyspäivärahan perustaksi; tietoja pimeästä palkanmaksusta tapauksissa, 
joissa voi olla samanaikaisesti työvakuu-tusmaksupetos; havaitut tilaajavastuulain rikko-
mukset; rahanpesuilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta; sekä eri valvontaviranomaisten 
oman lainsäädäntönsä perusteella Verohallinnosta pyytämät tiedot. 
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11.5 Tietojenvaihdon volyymista ja tilastoinnista 

Aluehallintoviraston ulkomaisen työvoiman käyttöä valvovan tiimin mukaan tilastotietoja ei 
ole. Säännöllisesti toimitetaan ainoastaan tarkastuskertomukset työ- ja elinkeinotoimistolle. 
Kun valvonnassa havaitaan mahdollisia muita viranomaisia kiinnostavia asioita, niistä il-
moitetaan tarvittaessa eteenpäin. 
Myös aluehallintoviraston tilaajavastuutiimi mainitsi, että tietojen pyytämisestä ja luovut-
tamisesta ei ole tilastoja. Vuonna 2017 voimaan tulleiden uusien tiedonsaantioikeuksien 
myötä arvioidaan, että työsuojeluviranomainen voisi pyytää Harmaan talouden selvitysyk-
siköltä velvoitteidenhoitoselvityksiä yhteensä jopa 30 000 kappaletta vuositasolla. Muiden 
tietopyyntöjen määrä tulee olemaan velvoitteidenhoitoselvityksiin verrattuna pieni. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan tiedon luovutuksia muille viranomaisille tapah-
tuu ainakin viikoittain. Tilastolliset yhteenvedot tehdään vakiintuneesti puolivuosittain. 
Tieliikenteen valvontaan liittyviä tietoluovutuksia ei varsinaisesti tilastoida; kyseessä on 
päivittäiseen lupatyöhön liittyvä toiminta.  
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan mukaan tietoja ei ole tilastoitu.  
Konkurssiasiamiehen mukaan tilastoja ei ole, mutta viitteitä asiamääristä saa Poliisihalli-
tuksen tietojärjestelmään perustuvista luvuista, joiden mukaan pesänhoitajilta on tullut il-
moituksia velallisen rikoksista vuonna 2016 seuraavasti: törkeiden velallisen juttujen määrä 
on ollut noin 280 kappaletta ja ”tavallisten” velallisen juttujen määrä noin 120 eli yhteensä 
noin 400 kappaletta. 
Sisäministeriön ja Poliisihallituksen mukaan tiedonluovutuksista ei ole valtakunnallisesti 
saatavilla vuositasolla kattavaa tilastotietoja. Saapuneet vihjetiedot poliisilaitokset tilastoi-
vat, mutta näissä tilastoissa ei eritellä harmaata taloutta koskevia vihjeitä. Poliisin rikosil-
moitusjärjestelmästä on saatavissa tilastotietoa rikosnimikekohtaisesti tehtyjen ilmoitusten 
määrästä (huomioitavaa on, että yhdessä rikosilmoituksessa voi olla useita rikosnimikkei-
tä). 
Tietojenvaihdon kokonaismääristä ei ole saatavilla Tullin osalta kattavaa tilastointia. Pel-
kästään HTSY:n ylläpitämän VHS-palvelun kautta ovat Tullin tietoja kysyneet 1.1.–
31.12.2016 välisenä aikana Aluehallintovirasto, ELY-keskus, Konkurssiasiamies, Patentti- 
ja rekisterihallitus, Poliisi, Rajavartiolaitos, Ulosotto, Valvira ja Verohallinto yhteensä  
67 066 kertaa. Tämän lisäksi tulevat muun kuin VHS-palvelun kautta tapahtuneet tietoky-
selyt, joita ei siis tilastoida. 
Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan tilastoja ei ole. Syyttäjät ovat pääasiassa tiedon vas-
taanottajia. 
Valtakunnanvoudinviraston taholta tuotiin esille, että ulosoton erikoisperintäalueiden polii-
siyhdyshenkilöt pitävät lähinnä henkilökohtaisiin tarpeisiinsa kirjaa luovuttamistaan tie-
doista, mutta tietojen luovutuksia ei ole varsinaisesti tilastoitu. Poliisille luovutetaan ulosot-
torekisterin asianosaistulosteita yhdyshenkilöiden lisäksi myös suoraan virastojen asiakas-
palveluista. Etelä-Suomen erikoisperintäalueen poliisiyhdyshenkilöiden (Hki, Itä-Uusimaa, 
Espoo, KRP) kautta ulosottorekisterin asianosaistulosteita toimitetaan poliisilaitoksille noin 
100–150 kappaletta vuodessa (per yhdyshenkilö/poliisilaitos), joista suuri osa talousrikos-
tutkintaan. Lisäksi yhdyshenkilön kautta suoritetaan muuta vapaamuotoisempaa tietojen-
vaihtoa. 
Valvira pystyy tuottamaan alkoholihallinnon tietovarannosta varsin kattavasti tilastoja. Toi-
saalta valtaosaan alkoholihallintoon kohdistuvista ja alkoholihallinnon tekemistä tietopyyn-
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nöistä ei ole tilastoja. VHS-palvelujen määrä on ollut noin 1 700–2 200 tietopyyntöä vuo-
dessa. 
Verohallinnon yritysverotusyksikön mukaan verotustietojen luovutuksia eri viranomaista-
hoille on vuosittain satoja. Sitä vastoin viranomaistasolla tiedonluovutuksia ei tilastoida. 

11.6 Tietojenvaihtosäännösten pahimmat puutteet ja ongelmat 

Aluehallintoviraston tilaajavastuutiimin mukaan tilaajavastuuvalvonnan osalta havaitut 
ongelmat on pääosin korjattu vuonna 2017 voimaan tulleilla lakimuutoksilla, jotka koskivat 
lakia työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) sekä la-
kia Harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010). Näiden muutosten myötä työsuojelu-
viranomaisella on laaja tiedonsaantioikeus tilaajavastuulain valvontaa, työsuhteen vähim-
mäisehtojen noudattamisen valvontaa ja ulkomaalaisen työvoiman valvontaa varten. Puut-
teena on kuitenkin edelleen se, että työsuojeluviranomaisella ei ole subjektiivista tiedon-
saantioikeutta eläkelaitosten ja tapaturmavakuutusyhtiöiden tietoihin, vaan tiedot ko. tahoil-
ta voidaan saada vain siltä osin kuin tiedot voidaan luovuttaa Harmaan talouden selvitysyk-
sikön laatimalla velvoitteidenhoitoselvityksellä. 
Aluehallintoviraston ulkomaisen työvoiman käyttöä valvovan tiimin mukaan toteutetuista 
lainsäädäntöuudistuksista huolimatta haasteena edelleen on tietyiltä osin uudistuksen sovel-
tamiseen liittyvät käytänteet. Kaikkien toimijoiden kanssa ei ole vielä sovittu siitä, miten 
tietoja saadaan käytännössä. Työsuojelun toiveena on, että niitä saataisiin mahdollisimman 
nopeasti ja yksinkertaisesti. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tuonut kritiikkinä esille sen, että työn tehokkuuden ke-
hittämisen kannalta olisi hyödyksi saada tieto siitä, mihin tutkintapyyntö on johtanut. Sama 
kritiikki kohdistuu poliisin puolelta myös ELY-keskukseen: kun yrityksen ajoneuvo tarkas-
tetaan tien päällä ja asiasta määrätään rangaistus, olisi paikallaan terävöittää tiedottamista 
sen suhteen, miten rikkeet ovat vaikuttaneet liikennelupiin. Tässä on vielä prosessoimista 
puolin ja toisin. ELY-keskuksen kannalta toinen puute on se, että työsuojeluhallinnon kans-
sa ei ole säännöllistä menettelyä tietojen luovutuksissa. Yritystä koskeva tieto pitää osata 
kysyä erikseen. 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan mukaan tiedonvaihto toimii tällä hetkellä ongel-
mattomasti. Salassapitosäännökset ja itsekriminointisuojaan liittyvät seikat nousevat tosin 
ajoittain esille. Näistä olisi hyvä olla nykyistä selvempää ohjeistusta, vaikka ongelma ei ole 
ollut kovin suuri. 
Konkurssiasiamiehen osalta tietojenvaihtosäännökset ovat kunnossa.  
Poliisihallitus katsoo, ettei tietojenvaihtosäännöksissä ole mitään merkittäviä puutteita tai 
ongelmia. Tutkinnanjohtajan näkökulmasta pohdittavaksi tulevat lähinnä tilanteet, joissa 
rikosasia on poliisissa vireillä ja jonkin tiedon luovuttaminen voisi vaarantaa esitutkintaa. 
Lisäksi tietojen luovuttamisessa on huomioitava tiedon luovutukset ja niihin liittyvät esteet, 
silloin kun tieto esim. poliisille on saatu vain tietyn rikoksen selvittämistä varten. Esimer-
kiksi oikeusavuilla saaduissa tiedoissa on usein käyttörajoituksia, jotka on huomioitava 
erityisen tarkasti. 
HTSY-laissa velvoitteidenhoitoselvitysten antaminen poliisille myös luonnollisten henki-
löiden osalta, joilla ei ole organisaatioasemaa osalta, ei nykyisin ole mahdollista. Selvitys 
olisi erittäin tarpeellinen järjestäytyneen rikollisuuden toimijoiden laittomien toimien pal-
jastamiseksi. VHS pitäisi saada myös silloin, kun on vihje- tai muu sellainen tieto rikolli-
sesta toiminnasta, mutta ei vielä syytä epäillä rikosta ja toimitaan rikoksen paljastamiseksi 
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sekä rikoshyödyn jäljittämiseksi. Lisäksi sekä verotietolakiin että HTSY-lakiin tarvittaisiin 
maininta tietojen luovuttamisesta myös rikoksen paljastamiseksi (VerotietoL 18 §). 
Verotietolakiin tarvitaan verottajalle oikeus omasta aloitteestaan luovuttaa verotustietoja 
verovelvollista koskevine tunnistetietoineen esitutkintaviranomaiselle, jos tietojen voidaan 
epäillä liittyvän eräisiin virka- tai lahjusrikoksiin tai luottamusaseman väärinkäyttöön. Asia 
on vireillä parhaillaan. 
Lisäksi ilmeni pohdintaa poliisin ja sosiaaliviranomaisten välisestä tietojenvaihdosta. Lais-
sa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 18 §:n 2 momentissa on säädetty, että 
sosiaaliviranomaisen tulee pyydettäessä antaa asiakkaan tai tämän laillisen edustajan suos-
tumuksesta tieto salassa pidettävästä asiakirjasta poliisille, syyttäjäviranomaiselle ja tuo-
mioistuimelle, jos se on tarpeen sellaisen rikoksen selvittämiseksi, josta säädetään ilmoitus-
velvollisuus rikoslain 10 luvun 15 §:ssä säädetystä törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämi-
sestä, taikka jonka enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta. 
Lain 18 §:n 3 momentissa on säädetty, että salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa oma-
aloitteisestikin tiedon, kun epäillään edellä 2 momentissa tarkoitettua rikosta taikka silloin, 
kun epäillään jonkun syyllistyneen siinä mainittua vähäisempään rikokseen, jos sosiaali-
huollon järjestäjä ja toteuttaja arvioi sen olevan välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin 
tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi. Lisäksi sosiaalihuollon järjestäjä ja toteuttaja saa 
salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan 
uhan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos henkilö tämän 
lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä 
on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Kyseistä sosiaalivi-
ranomaisen pyynnöstä annettavaksi velvoitettua ja oma-aloitteista oikeutta tiedonantoon 
esitutkintaviranomaiselle tai verottajalle tulisi laajentaa koskemaan myös sellaisia seikkoja, 
joiden perusteella sosiaaliviranomainen epäilee henkilön tai hänen kertomansa perusteella 
myös toisen henkilön syyllistyvän tai syyllistyneen rikokseen. Pykälän 2 momentissa sää-
dettyä velvollisuutta tiedonantoon tulisi laventaa neljän vuoden enimmäisrangaistuksesta 
alemmaksi, kahteen vuoteen, jolloin esimerkiksi petos kuuluisi annettaviin tietoihin. Lisäksi 
3 momentissa säädettyä oma-aloitteista tiedonantoa tulisi muuttaa kohdan ''jos sosiaalihuol-
lon järjestäjä ja toteuttaja arvioi sen olevan välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin tärkeän 
yleisen tai yksityisen edun vuoksi'' osalta.  
Sosiaalitoimen lakisääteinen velvoite antaa tietoja oma-aloitteisesti rajoittuu siis pitkälti 
vain törkeimpiin rikoksiin. Sosiaaliviranomaisilla on kuitenkin monesta henkilöstä sellaisia 
tietoja, joilla voisi olla hyötyä myös rikosten torjumisessa ja selvittämisessä, mikäli kysei-
siä tietoja jaettaisiin sosiaaliviranomaisesta esitutkintaviranomaiselle tai verottajalle. Sosi-
aalitoimen tiedoilla olisi käyttöä myös harmaan talouden torjunnassa. Usein mm. isompien 
petos- ja talousrikosten tekemisessä käytetään bulvaaneja, joita värvätään myös sosiaalivi-
ranomaisten asiakkaista. Tämän vuoksi rikosten torjunnassa voisi olla hyötyä sosiaalitoi-
melle lisättävästä laajemmasta tiedonantovelvollisuudesta. 
Toinen esimerkki sosiaalitoimelle lisättävästä tiedonantovelvollisuudesta voisi olla Kela-
petoksien yhteyteen lisättävät petokset, joissa asianomistajana olisi kunnan sosiaalitoimi. 
Usein Kelasta väärin perustein haetun työttömyysetuuden ja yleisen asumistuen lisäksi pe-
toksen tekijä on voinut hakea toimeentulotukea aikaisemmin kuntien sosiaalitoimelta. Ny-
kyisin vuoden alusta voimaan tulleen lain mukaan perustoimeentulotuen hakeminen on 
siirtynyt Kelalle, mutta ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta päättäminen ja sen 
maksaminen on jäänyt edelleen kunnissa toimivien sosiaalityöntekijöiden harkintaan. Mi-
käli nyt sosiaaliviranomaisten velvollisuutta ilmoittaa rikoksesta, josta nykyisen lain mu-
kaan on velvollisuus ilmoittaa, jos rikoksen enimmäisrangaistus on neljä vuotta, tiputettai-
siin kahteen vuoteen, tulisivat normaalimuotoiset petokset ilmoitettavien rikosten listalle. 
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Rahanpesun selvittelykeskuksen mukaan tietojensaantioikeudet ovat suurin piirtein kunnos-
sa, mutta HTSY:n velvoitteidenhoitoselvitykset pitäisi saada muistakin kuin organisaatio-
henkilöistä. Kelalta ei vielä saada kaikkea mitä haluttaisiin. 
Sisäministeriö kiinnitti huomiota siihen, että esitutkinnassa tutkinnanjohtaja on joko tiedon 
jakamisen este tai mahdollisuus. Osa on varovaisempia ja toiset ymmärtävät nykyiset sään-
nökset oikein. 
Tullin tiedonsaantia koskevat säännökset on laadittu niin, että luetellaan rekisterit, mistä 
tietoa saadaan sekä käyttötarkoitus, jota varten tietoja voidaan pyytää. Tästä johtuen Tulli ei 
voi pyytää esimerkiksi velvoitteidenhoitoselvityksiä kaikkiin tarkoituksiin, joissa niitä voi-
taisiin hyödyntää. Henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 §:n 1 momentin 2 
kohdan perusteella Verohallinnolta ei voida pyytää tietoja tullivalvontaa varten. Tiedon-
saantioikeudet puuttuvat lisäksi VHS-tietosisällön sosiaalivakuuttamistietojen osalta (ETK; 
työeläkevakuuttaminen, TVR; työttömyysvakuuttaminen, TVK; tapaturmavakuuttaminen). 
Tietojen saanti- ja luovutusoikeudesta on säädetty kussakin verolaissa erikseen, mutta esi-
merkiksi arvonlisäverolain mukaan Tulli ei voi oma-aloitteisesti toimittaa yritystä koskevia 
tarkastushavaintoja Verohallinnolle, vaan Verohallinnon pitää osata pyytää näitä tietoja. 
Aikaisemmin liiketoimintaa koskevien tietojen luovuttaminen oma-aloitteisesti oli mahdol-
lista kumotun tullilain 25 §:n 4 momentin nojalla, mutta vanhaa tullilain säännöstä vastaava 
liiketoimintatietojen luovuttamista koskeva säännös puuttuu nykyisestä henkilötietojen kä-
sittelystä Tullissa annetusta laista. 
Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan syyttäjien tulee esitutkintalain mukaan osallistua 
aktiivisesti esitutkintaan ja käyttää siellä pakkokeinovaltuuksiaan. Syyttäjien oikeus vaieta 
näin saamistaan tiedustelutiedoista tai salaisilla pakkokeinoilla saaduista tiedoista ei vastaa 
poliisin vastaavia säännöksiä. 
Valtakunnanvoudinvirasto totesi lähtökohtaisesti, että ulosottokaaren perusteella ulosottovi-
ranomaisella on varsin laaja tietojensaantioikeus muilta viranomaisilta. Eri viranomaisten 
toimintaa koskevista erityislaeista kuitenkin voi johtua, ettei ulosottoviranomainen käytän-
nössä saa kaikkea täytäntöönpanon kannalta tarpeellista tietoa. Rahanpesun selvittelykeskus 
voi luovuttaa tietoja toiselle viranomaiselle salassapitosäännösten estämättä vain rahanpe-
sun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi. Rahanpesun 
selvittelykeskuksen mukaan tietojenluovutus toisille viranomaisille on käytännössä mah-
dollista vain, mikäli viranomainen suorittaa rikostutkintaharkintaa. Edellä mainittu säännös 
ja rahanpesun selvittelykeskuksen tulkinta säännöksestä saattaa johtaa tilanteisiin, joissa 
rahanpesun selvittelykeskuksella oleva tieto velallisen omaisuudesta tai varallisuudesta ei 
päädy ulosoton tietoon. Kansainväliset sopimukset saattavat rajoittaa toisen viranomaisen 
(esim. verottaja) ulkomailta saamien tietojen luovutusta ulosottoviranomaiselle ja tieto ve-
lallisen ulkomailla sijaitsevasta omaisuudesta jää ulosottoviranomaisella saamatta. Toisen 
viranomaisen oikeutta ilmoittaa havaitsemastaan omaisuudesta oma-aloitteisesti ulosottovi-
ranomaiselle ei ole tarkkarajaisesti säännelty. Käytännössä tämä ei ole aiheuttanut ongel-
mia, koska poliisilain 7 luvun 2 §:n esitöissä todetaan nimenomaisesti, ettei tietojen anta-
minen edellytä ulosottomieheltä pyyntöä. Asian säätäminen nimenomaisella lainsäännök-
sellä toisi asian oikeudellisesti selkeämpään tilaan. 
Valviran (ja yleisemmin alkoholihallinnon) tiedonsaantioikeudesta säädetään alkoholilain 
47 §:ssä. Vastaan tulleita käytännön ongelmia on ollut ensinnäkin se, että oikeusrekisteri-
keskus ei anna tietoja sakkorekisteristä, vaikka tietojen antamiseen velvoitetaan kaikkia 
viranomaisia. Toiseksi tietoja ei saada ETK:lta, eläkevakuutusyhtiöiltä eikä Kelalta, koska 
ne eivät ole viranomaisia. Sitä vastoin alkoholihallinnon tietojen luovuttamista koskeva 
alkoholilain 45 §:n säännös on kattava. 
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Verohallinnon taholta on erityisesti mainittu puutteista säännöksissä oikeudesta luovuttaa 
tietoja poliisille korruptiotapauksista. Tämän asian on toivottu olevan korjaantumassa, kos-
ka hallituksen esitys on luonnosteltu ja siihen on tullut positiivisesti suhtautuvia lausuntoja. 
Verohallinto on maininnut merkittävänä ongelmana sen, että Verohallinto ei saa Rahanpe-
sun selvittelykeskukselta kaikkia ilmoituksia. Jos verohallinto saisi ne, se voisi tehdä teho-
kasta etsintää ohjelmallisesti, koska sillä olisi runsaasti talouteen liittyvää tietoa, mitä polii-
silla ei ole nyt käytettävissään. Havaitut tapaukset olisivat suurella todennäköisyydellä ri-
kosepäilyjä, jotka se ilmoittaisi takaisin poliisille. On erittäin valitettavaa, ettei lakia ole 
saatu sellaiseksi, että tällainen yleisesti Euroopassa oleva käytäntö ja OECD:n suosittelema 
toimintatapa ei ole Suomessa mahdollinen. Verohallinnon yritysverotusyksikkö mainitsi 
pahana puutteena myös sen, että Verohallinnolla ei ole oikeutta luovuttaa Kilpailu- ja Ku-
luttajavirastolle verotustietoja. 

11.7 Yleiskäsitys viranomaisyhteistyön ja tietojenvaihdon 
sujuvuudesta 

Aluehallintoviraston tilaajavastuutiimin mukaan aiemmin tietojenvaihtoa koskevat menet-
telyt olivat varsin kankeita. Esimerkiksi Verohallinnolta piti pyytää tietoja allekirjoitetulla 
paperilomakkeella, joka oli toimitettu vastaanottajalle postitse. Tietojen saaminen kesti 
viikkoja, jopa kuukausia. Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantia koskevien lakimuutosten 
jälkeen ei ole vielä sovittu uusista käytännön menettelyistä tietojen pyytämisessä ja luovut-
tamisessa. Toiveena kuitenkin on, että jatkossa tietoja voidaan pyytää ja vastaanottaa jous-
tavasti ja nopeasti, jotta tietojen tehokas hyödyntäminen olisi mahdollista. Harmaan talou-
den selvitysyksikön kanssa menettely on sovittu ja se on myös käytännössä toiminut erittäin 
hyvin ja joutuisasti. 
Aluehallintoviraston ulkomaisen työvoiman käyttöä valvovan tiimin mukaan viranomaisyh-
teistyö on toiminut pääosin erittäin hyvin. Valvontatiimillä on säännöllisiä tapaamisia mui-
den viranomaisten edustajien kanssa ja tapaamisilla on melko vakiintuneet perinteet. Mo-
nilta osin yhteistyö on edennyt matalan kynnyksen yhteydenpitoon. Myös yhteistarkastuk-
sia järjestetään säännöllisesti eri viranomaisten edustajien kanssa ja kokemukset ovat posi-
tiivisia. Tietojenvaihto toimii erityisen hyvin sähköisten järjestelmien kautta ja tätä trendiä 
kannattaisi jatkaa. Esimerkiksi ulkomaisen työvoiman valvonnassa hyödynnetään aktiivi-
sesti ulkomaalaisrekisteriä. Ensimmäiset kokemukset Harmaan talouden selvitysyksikön 
tuottamista velvoitteidenhoitoselvityksistä ovat myönteisiä. Haasteen ovat luoneet kuiten-
kin eri viranomaisissa tapahtuvat organisatoriset muutokset, minkä johdosta tietyt yhteis-
työmuodot on jouduttu luomaan alusta. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan vallitseva tilanne on varsin hyvä. Koko raken-
nelman peruskivenä toimiva Verohallinnon HTSY:n toimittama velvoitteidenhoitoselvitys 
on parantanut tiedon saatavuutta ja tietojenvaihdon sujuvuutta todella paljon. Näissä selvi-
tyksissä on tietoa välillä jopa enemmän kuin mitä tarvitaan. Jos ajatellaan tavallista kansa-
laista, suurin yksittäinen ongelma lienee se, ettei aina tiedetä, mikä viranomainen vastaa 
mistäkin asiakokonaisuudesta. ELY-keskukselle tulee usein kysymyksiä sen toimivaltaan 
kuulumattomista asioista (ajoneuvojen rekisteröinti, luvattoman liikenteen tutkintapyynnöt, 
tilaajavastuun valvonta tms.), vaikka viranomaisten kesken toimivaltakysymykset ovat pää-
osin selviä. Tilanne ei ainakaan helpotu aluehallinnon uudistusten paineessa. 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan mukaan viranomaisyhteistyö on kehittynyt todel-
la paljon. Nykyisin se on varsin mutkatonta ja toimivaa. Hallintoprosessin ja rikosprosessin 
erilainen ajattelutapa (esimerkiksi näytölle asetetut vaatimukset) nousevat välillä esiin. 
Ympäristönsuojeluviranomaisena saattaa helposti unohtaa, ettei hallintopakon kohdistami-
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seen riittävä näyttö/vastuu vielä riitä rikosoikeudelliseksi näytöksi tai osoittamaan toimijan 
tehneen asiassa rikoksen. Vastaava tilanne on joskus toki myös toisinpäin. Tähän nykyiset 
yhteistyöryhmät ja koulutus tarjoavat hienon keinon parantaa yhteistä käsitystä asioista. 
Toisen toimialan parempi tuntemus tulee jatkossa helpottamaan ja parantamaan yhteistyötä 
entisestään. 
Konkurssiasiamiehen mukaan tietojenvaihto sujuu edellyttäen, että virkamiehillä on riittävä 
näkemys yhteydenpidosta saatavista hyödyistä. 
Poliisihallituksen mukaan viranomaisyhteistyö on kehittynyt merkittävästi viime vuosien 
aikana. Harmaan talouden torjuntastrategian kärkihankkeissa on työryhmiä, joiden työssä 
pyritään kehittämään yhteistyötä. Parhaillaankin on useampi hanketyöryhmä pohtimassa 
viranomaisyhteistyön kehittämistä. Tietojenvaihto on myös kehittynyt merkittävästi tiivis-
tyneen viranomaisyhteistyön, viranomaisten omien prosessiuudistusten jne. myötä. Tieto-
jenvaihdossa korostuu tiedonvaihtoon oikeuttava normisto, tietosisällön salassa pidettävyys 
sekä hyödynnettävyys. Esimerkiksi rikoshyödyn jäljittämisessä tehtävällä viranomaisyh-
teistyöllä on jo kohtuullisen pitkä historia ja käytännön toimintaa haittaavia tietojenvaihto 
puutteita ei ole. Tietoja on mahdollista antaa viranomaisten tietojenvaihtosäännösten puit-
teissa sekä oma-aloitteisesti että määritellyn virkatehtävän hoitamiseksi. 
Sisäministeriö mainitsi, että pääsääntöisesti poliisi saa pyytäessään tietoa, mutta poliisi ei 
itse jaa tietoa viranomaisyhteistyön ollessa käynnissä siten kuin pitäisi. Tietojenvaihto toi-
mii paremmin pääkaupunkiseudulla, mutta esimerkiksi Pohjanmaalla ei välttämättä niin 
hyvin mm. verottajan kanssa. 
Tullin käsityksen mukaan viranomaisyhteistyö harmaan talouden torjunnan sektorilla toimii 
sujuvasti. Tullin tiedonsaantia ja tiedon luovuttamista koskeva lainsäädäntö on uudistettu 
niin, että laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa (22.5.2015/639) on tullut voimaan 
1.6.2015. Tulli kuitenkin osallistuu vuosille 2016–2020 laaditun Harmaan talouden ja ta-
lousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman hankkeeseen 3.1, jossa selvitetään laajasti 
viranomaisten toimivaltuuksien ja tietojenvaihtosäännösten kehittämistarpeita. Viranomais-
ten tietojenvaihdon kehitystä tulee jatkaa ja erityisesti mahdollistaa laissa turvatut mahdol-
lisuudet mm. Tullin osalta saada tietoja eri viranomaisilta teknisen käyttöyhteyden avulla. 
Datamäärien kasvaessa manuaalinen tietojenvaihto ei ole optimaalista operatiivisen toimin-
nan kannalta. Suurimmat haasteet tietojenvaihdossa liittyvätkin nimenomaan teknisen kehi-
tyksen toteutukseen eri viranomaisissa ja siihen, että järjestelmiä luotaessa ei moniviran-
omaistoiminnallisia edellytyksiä ole otettu huomioon riittävällä tavalla. 
Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan tietojenvaihto on sujuvaa ja viranomaisyhteistyö on 
sisäistetty hyvin. Toisaalta rikosprosessiketjun kaikki viranomaiset eivät ole täysin sisäistä-
neet sitä, että tavoite on kaikilla sama. Reviiriajattelua ja omien etujen ajamista ilmenee siis 
edelleen. Syyttäjän näkökulmasta ongelmana ei ole lainsäädäntö vaan se, että poliisin ja 
syyttäjän tietojärjestelmät eivät keskustele keskenään. Salassa pidettävää tietoa on edelleen 
toimitettava viranomaisten välillä mustissa kirjekuorissa. 
Valtakunnanvoudinviraston mukaan tietojenvaihto sujuu hyvin ulosoton erikoisperintäyksi-
köiden ja eri viranomaisten välillä, koska viranomaisyhteistyötä on perinteisesti tehty pal-
jon näiden toimijoiden välillä ja virkamiehet tuntevat toisensa henkilökohtaisesti. Ulosoton 
normaaliperinnän ja eri viranomaisten välillä tietojenvaihdolle on huomattavasti korkeampi 
kynnys, koska sen osalta ei ole kehittynyt rutiinia ja henkilökohtaiset suhteet toisiin viran-
omaisiin usein puuttuvat tai ovat satunnaisia. Tietojenvaihtoa koskevat säännökset ovat 
lisäksi selkeät ja niiden tuntemus on huolehdittu nimenomaan yhdyshenkilötoiminnan kaut-
ta. 
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Valviran mukaan tietojenvaihto on sujunut eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta hyvin. Tätä 
on edesauttanut tietojen sähköinen luovutus. Poikkeuksena ovat olleet valmisteverotusta 
koskevat tietokyselyt, jotka joudutaan käsittelemään manuaalisesti. Alkoholielinkeinorekis-
teri ja alkoholihallinnon oma verkkopalvelu helpottavat puolestaan alkoholihallinnon sisäis-
tä tiedonkulkua. 
Verohallinnon mukaan tietojenvaihto on sujunut yleensä suhteellisen hyvin. Samanaikai-
sesti kuitenkin todettiin, että toisaalta maailma muuttuu, mutta pykälien muokkaaminen on 
ollut erittäin hidasta. Myös yritysverotusyksikön mukaan viranomaisyhteistyö, mukaan 
lukien tietojenvaihto tärkeimpien yhteistyötahojen kanssa on ollut sujuvaa. Toisaalta toisen 
viranomaisen valvontatehtävien ja tähän liittyvän lainsäädännön tunteminen on joissakin 
tilanteissa puutteellista, mikä toisinaan on hidastanut toimia. 

11.8 Harmaan talouden selvitysyksikön merkitys tietojensaannissa 

Harmaan talouden selvitysyksikön merkitystä tietojensaannissa on pidetty säännönmukai-
sesti eri viranomaisten taholla erittäin suurena. 
Aluehallintoviraston tilaajavastuutiimin ja ulkomaisen työvoiman käyttöä valvovan tiimin 
mukaan työsuojeluviranomainen saa suurimman osan tarvitsemistaan tiedoista nimenomaan 
HTSY:ltä kootusti ja nopeasti. Tämä helpottaa ja tehostaa työtä huomattavasti. Velvoittei-
denhoitoselvitykset ovat tehokkain tapa saada valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. Ul-
komaisen työvoiman käytön valvonnan tiimi korosti samoja näkökohtia. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus korosti HTSY:n merkitystä harmaan talouden torjunnassa. 
Harmaan talouden estäminen kuljetusalalla olisi aika sattumanvaraista ilman HTSY:n tieto-
palveluja. Vuosittain tehtävä kuljetusyritysten valvonta ainakin olisi sula mahdottomuus 
nykyresursseilla. 
Sitä vastoin Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta totesi, että Harmaan talouden selvitys-
yksikkö ei näyttäydy lainkaan heidän toimialallaan. 
Konkurssiasiamies toteaa, että velvoitteidenhoitoselvitykset ovat heti konkurssin alkuvai-
heessa erittäin hyvä apuväline valvovalle viranomaiselle ja pesänhoitajille. 
Poliisihallituksen mukaan käytännön talousrikostutkintatyössä velvoitteidenhoitoselvitykset 
pyydetään lähtökohtaisesti kaikkiin juttuihin ja ne tarjoavat kattavan peruspaketin tutkin-
taan. Erillisten selvitysten laatimista ja tarjoamista HTSY voisi markkinoida aktiivisemmin 
ja konkretisoida millaisia selvityksiä siltä on saatavissa. HTSY-lain säännöksissä on on-
gelma se, että jos liiketoimintakieltoon määrätyt ovat irtisanoutuneet yritysten vastuuase-
mista, VHS:stä ei saada automaattiselvityksinä. Kuitenkin tarve VHS-tietojen saamiseksi 
mm. tuloista ja palkanmaksajista on olennainen LTK-valvonnassa. 
Rahanpesun selvittelykeskuksella olisi käyttöä velvoitteidenhoitoselvitykselle nykyisin 
pyydettyjä muutamia kymmeniä enemmän, mutta ne ovat toistaiseksi hankalasti yhteen 
sovitettavissa rahanpesun omaan järjestelmään. 
Sisäministeriön mukaan velvoitteidenhoitoselvitysten kautta tietoa saadaan lähes joka jut-
tuun. 
Tullin taholta nostettiin puolestaan esille, että HTSY:llä on tärkeä rooli VHS-tietopalvelun 
ylläpitäjänä. Tullissa VHS-palvelua ei määrällisesti tarkasteltuna hyväksikäytetä kuitenkaan 
kovinkaan laaja-alaisesti. Esimerkiksi vuonna 1.1.–30.4.2017 VHS-kyselyitä tehtiin yh-
teensä 93 936 kpl, joista Tullin osuus oli 63 kpl. Palvelun käyttöä olisi Tullissa mahdollista 
tehostaa. Yritystarkastus hyödyntää VHS-massatietoja tarkastussuunnittelun tekemisessä 
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sekä pyytää VHS-tietoja yritystarkastusta aloittaessaan. Syksyllä Tullin rajapinnan laajen-
tuessa VHS-tietojen hankinta helpottuu. 
Valtakunnanvoudinviraston mukaan velvoitteidenhoitoselvitys tilataan nykyään poliisin 
talousrikostutkinnassa lähes poikkeuksetta jokaisen epäillyn osalta, mikä on vähentänyt 
tietojenluovutuksen tarvetta ulosotolta poliisille niiden perustietojen osalta, jotka käyvät 
ilmi VHS:stä. Niin ikään VHS on ulosoton käytössä yleistyttyään vähentänyt myös ulos-
oton tietopyyntöjä verottajalle. Esimerkiksi Valviran vastauksessa mainittiin luvanhakijan 
tai -haltijan luotettavuuden selvittäminen. 
Verohallinnon yritysverotusyksikön mukaan HTSY:n merkitys koko viranomaiskentän nä-
kökulmasta on ollut erittäin tärkeä. Verohallinnon harmaan talouden torjunnassa käytetään 
lähinnä velvoitteidenhoitoselvityspalvelua, asiakasluokitteluita ja ilmiöselvityksiä. 

11.9 Merkittävimmät uudistukset tietojenvaihtosäännöksissä 

Aluehallintoviraston tilaajavastuutiimin mukaan merkittäviä muutoksia ovat olleet vuonna 
2017 uudistuneet työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeudet eli ns. työsuojelun valvonta-
lain (44/2006) muutokset (4 a–4 f §) sekä 1.1.2017 voimaan tullut Harmaan talouden selvi-
tysyksiköstä annetun lain 6 §:n 1 momentin 19 kohta, joka koskee työsuojeluviranomaisen 
oikeutta saada velvoitteidenhoitoselvityksiä. Näillä lakimuutoksilla arvioidaan olevan mer-
kittävä vaikutus esimerkiksi tilaajavastuulain valvontaan tulevaisuudessa. Muutoksilla on 
luotu laajat mahdollisuudet saada välttämättömiä tietoja toisilta viranomaisilta. 
Aluehallintoviraston ulkomaisen työvoiman käyttöä valvova tiimi viittasi vastaaviin näkö-
kohtiin kuin tilaajavastuutiimi. Sen lisäksi korostettiin tulevaa kansallista tulorekisteriä, 
jonka avulla on mahdollista saada reaaliaikaisia palkkatietoja. Työsuojeluviranomainen 
pääsee hyödyntämään tietokantaa toisessa vaiheessa vuonna 2020 ja sillä tulee olemaan 
merkittävä vaikutus ulkomaisen työvoiman käytön valvonnassa. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan merkittävin uudistus on ollut HTSY:n velvoit-
teidenhoitoselvityksen saaminen sähköiseen käsittelyjärjestelmään jokaisen hakemuksen ja 
valvonta-aloitteen automaattiseksi tietoeräksi. Merkittävänä uudistuksena mainittiin myös 
Oikeusrekisterikeskuksen rikos- ja sakkorekisterin tietojen saaminen käsittelyjärjestelmään 
sähköisinä ja sekuntien vasteajalla tämän vuoden alkupuolella. 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan mukaan merkittävin uudistus ei ole liittynyt 
säännöksiin vaan oikean yhteistyön toteuttamiseen poliisin ja ympäristönsuojeluviranomai-
sen välillä. Säännökset eivät aiemminkaan ole olleet esteenä toimivalle tietojenvaihdolle 
vaan yhteistyön puuttuminen. 
Konkurssiasiamies piti merkittävä oikeutta saada tiedot konkurssivelallisia koskevista vel-
voitteidenhoitoselvityksistä. VHS:ien käyttö tehostui merkittävästi, kun niitä alettiin ladata 
heti konkurssin alkaessa suoraan Kosti-tiedonhallintajärjestelmään.  
Poliisihallituksen mukaan yhtenä merkittävänä uudistuksena voidaan pitää Ulosottokaaren 
voimaantuloa 1.1.2008, joka selkeytti olennaisesti tiedonvaihtoa ulosoton kanssa. Toisena 
voidaan mainita velvoitteidenhoitoselvitysten saaminen suorakäyttöön Katso-tunnuksilla, 
mikä on lisännyt VHS:ien käyttöä. Lisäksi mikäli verottajan oikeus luovuttaa oma-
aloitteisesti tietoja havaitsemistaan lahjus- ja virkarikoksista toteutuu hallituksen esityksen 
mukaisesti, voidaan sitä pitää merkittävänä uudistuksena. Tietojenvaihtoa ja -saamista koo-
tusti helpottaa todennäköisesti tulevaisuudessa tulotietojärjestelmän käyttöönotto, joka 
mahdollistaa viranomaisten reaaliaikaisemman puuttumisen mm. harmaan talouden toimi-
joihin. 
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Sisäministeriön mukaan poliisin oikeus saada tietoja toimivaltuuksien rajoissa on tällä het-
kellä riittävällä tasolla. Esitutkintalaissa säädetään, kuka voi esitutkinnan aikana luovuttaa 
tietoa ja käyttää asiantuntijoita ja miten. 
Tulli tähdensi, että laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa (22.5.2015/639) on tullut voi-
maan 1.6.2015. Lain säätämisen yhteydessä on tarkasteltu kattavasti Tullin tietojenvaihtoon 
liittyvät säännökset. Lakia sovelletaan 1 §:n mukaan Tullille laissa säädettyjen tehtävien 
suorittamiseksi tarpeellisten henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn sekä muuhun henki-
lötietojen käsittelyyn silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodos-
taa henkilörekisteri tai sen osa. Mainittua lakia sovelletaan myös Tullin oikeuteen saada 
henkilötietojen lisäksi muita Tullille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia 
tietoja siten kuin em. laissa säädetään. Toisaalta Harmaan talouden selvitysyksiköltä ei enää 
saada 1.5.2017 alkaen tietoa verohallinnon yrityksiin kohdistuvista verotarkastuksista. 
Valtakunnanvoudinviraston mukaan merkittävä muutos oli vuonna 1997 tapahtunut silloi-
sen ulosottolain (21.2.1997/171) muutos, jossa ulosottoviranomaiselle annettiin laajat tie-
donsaantioikeudet sivullisilta ja viranomaisilta, koskien velallisen ulosmittauskelpoisen 
omaisuuden tai osoite- ja yhteystietojen selvittämistä (ulosottolain 3 luvun 34 e § ja 34 f §). 
Sama säännös löytyy nykyään ulosottokaaren 3 luku 66 ja 67 §:stä. 
Valvira toi esille, että alkoholilaki on vuodelta 1994 ja sen jälkeen toteutetut uudistukset 
ovat olleet luonteeltaan teknisiä. 
Verohallinnon taholta todettiin, että viime vuosina yhteistyö oli alkanut sujua ja oli alettu 
ymmärtää, että vain yhdessä viranomaiset voivat taistella harmaata taloutta vastaan. Yritys-
verotusyksikön kannalta merkittävänä pidettiin Rahanpesun selvittelykeskuksen aloitteiden 
saaminen 1.6.2015 alkaen. Lisäksi mainittiin korruptiosta ilmoittaminen, joka on vastedes 
tulossa (aiemmin vain rahanpesuilmoituksena tai verorikosilmoituksen yhteydessä). 

12 Yhteenveto 

12.1 Yleiskuva tietojenvaihtosäännösten kehityksestä 

Valtioneuvosto on vuosien 1994–2017 aikana vahvistanut seitsemän harmaan talouden ja 
talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa. Kaikissa niissä on yhtenä keskeisistä teemoista ollut 
viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen ja yhteistyötä helpottavien tietojenvaihto-
säännösten kehittäminen. Näihin ohjelmiin on sisältynyt kaikkiaan 35 viranomaisten väli-
sen tietojenvaihdon kehittämistä suoraan tai välillisesti koskevaa toimenpide-ehdotusta. 
Ehdotusten sisältö on vaihdellut yksittäisen säännöksen muuttamistarpeesta laaja-alaisiin tai 
yleisluonteisiin esityksiin, osa selkeinä toimenpidesuosituksina, osa käynnistettävinä selvi-
tyshankkeina. 
Suurin osa torjuntaohjelmiin sisältyneistä tietojenvaihtoa koskevista toimenpide-
ehdotuksista on otettu niihin erilaisten selvitys- tai valmistelutyöryhmien ehdotusten perus-
teella. Jotkut ehdotuksista ovat syntyneet puhtaasti asianomaisen ministeriön valmistelu-
työn perusteella ja näitä on toteutettu myös torjuntaohjelmiin sisältymättöminä. Esimerk-
keinä tällaisista ovat liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellut vuonna 2011 voimaan 
tulleet tavarankuljetus- ja joukkoliikennelakiin sisältyneet lupaviranomaisen tietojensaanti-
oikeuksien laajennukset. 
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Kaikki työryhmien esittämät ja torjuntaohjelmiin otetut säännösmuutosehdotukset eivät ole 
toteutuneet, jotkut ovat toteutuneet vain osittain ja monien esitysten kohdalla aikaviive esi-
tyksestä toteutumiseen on saattanut olla varsi pitkä. Esimerkiksi esitys vero- ja maahan-
muuttoviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevien säännösten uudistamisesta oli mu-
kana valtioneuvoston 9.2.2006 hyväksymässä neljännessä talousrikostorjuntaohjelmassa, 
mutta sitä koskeva hallituksen esitys annettiin vasta 12.6.2009. Jotkut ehdotuksista ovat 
siirtyneet ohjelmasta toiseen, ennätys on esityksellä rahanpesun valvonnasta annettujen 
tietojen käyttömahdollisuuksien laajentamisesta talousrikosten ja harmaan talouden torjun-
nassa. Se on ollut mukana neljännessä, viidennessä, kuudennessa ja seitsemännessä talous-
rikostorjuntaohjelmassa. 
Tarkastelujakson eli vuosien 1993–2017 välisenä aikana on toteutettu 73 harmaan talouden 
ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyvää viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevaa 
lainmuutosta. Näiden sisältö on vaihdellut yksittäisen säännöksen muuttamisesta laajoihin 
periaatteellisiin tai jonkin viranomaisen kaikkien tiedonsaanti- ja luovutusoikeuksien tarkis-
tamista koskeviin uudistuksiin. Yksittäisten säännösmuutosten määrä on tätä suurempi eli 
122, koska samaan lainmuutokseen on saattanut sisältyä jonkun viranomaisen osalta sekä 
tietojen saantia että niiden luovutusoikeutta koskevia säännöksiä tai erilaisin perustein mää-
räytyviä tietojenluovutusoikeuksia eri viranomaisille. 
Kaksi kolmasosaa uusista säännöksistä eli 82 on laajentanut jonkin viranomaisen oikeuksia 
saada pyynnöstä tietoja toiselta viranomaiselta, useimmiten veroviranomaiselta. Kolmasosa 
eli 42 on koskenut jonkin viranomaisen oikeutta luovuttaa oma-aloitteisesti tietoja toiselle 
viranomaiselle havaitsemistaan, tämän toimialueeseen kuuluvista väärinkäytösepäilyistä. 
Jossain määrin on käyty keskustelua siitä, pitäisikö tietojenluovutusoikeuden sijasta säätää 
viranomaiselle ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan rikoksista tai väärinkäytöksistä. Vuon-
na 2004 sisäministeriön lainsäädäntötyöryhmä esitti, että liiketoimintakiellon valvontavel-
vollisuus ulotettaisiin poliisin lisäksi myös muihin viranomaisiin ja että velvollisuus ilmoit-
taa epäilyttävistä liiketoimista Rahanpesun selvittelykeskukselle säädettäisiin koskemaan 
myös eräitä viranomaisia. Kyseiset viranomaiset eivät ajatuksesta pitäneet ja asia ratkaistiin 
kompromissilla velvoittamalla kyseiset viranomaiset toiminnassaan kiinnittämään huomiota 
liiketoimintakiellon noudattamisen toteutumiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoitta-
misen estämiseen ja selvittämiseen.307 
Tarkastelujakson aikana säädettiin kaksi tietojenvaihdon kannalta merkittävää yleistä puite-
lakia, henkilötietolaki (523/1998) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
eli julkisuuslaki. Harmaan talouden torjunnan kannalta merkittävä puitelaki oli laki verotus-
tietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) eli verotustietolaki, joka laajensi mm. 
poliisin oikeuksia saada verotustietoja jo ennen esitutkinnan käynnistymistä mm. rikosten 
ennalta ehkäisemistä ja liiketoimintakiellon valvontaa varten. Käytännön tietojenvaihtoa 
helpotti merkittävästi 1.4.2001 voimaan tullut yritys- ja yhteisötietolaki (244/2001), joka 
mahdollisti yritysten yksiselitteisten tunnistamisen ja loi pohjaa myöhemmin toteutuneelle 
yrityksiä koskevien massatietojen luovutukselle. Verohallinnon Harmaan talouden selvitys-
yksikön perustaminen vuoden 2011 alussa merkitsi alkua viranomaisten välisen tietojen-
vaihdon rakenteelliselle uudistamiselle. 

                                                 
307 Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta (1107/2006) ja laki rahanpesun ja terrorismin ra-
hoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008). 
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12.2 Tarpeelliset vai välttämättömät tiedot 

Kun verotuslaissa olevia sivullisen tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä vuonna 
1995 Harmaan talouden selvitystyöryhmän ehdotuksen mukaisesti uudistettiin, taustalla 
olivat aiemmat säännökset, jotka edellyttivät tietojen olevan välttämättömiä (47 §) tai tar-
peellisia (49 §) verotusta varten. Erityisesti välttämättömyyden yksiselitteisen osoittamisen 
todettiin aiheuttaneen hankaluutta ja mm. tilanteita, joissa sivullinen oli kieltäytynyt anta-
masta pyydettyjä tietoja perustellen kieltäytymistä sillä, että veroviranomainen ei ole riittä-
västi perustellut tietojen välttämättömyyttä. Uudessa laissa (348/1995) sekä sivullisen yleis-
tä tiedonantovelvollisuutta koskeva 47 § että viranomaisen tiedonantovelvollisuutta koske-
va 49 § säädettiin koskemaan tietoja, jotka saattavat olla tarpeen verotusta tai muutoksen-
hakua varten. Sanamuoto on säilynyt samana nykyisessä verotusmenettelylaissa. 
Seuraavan kerran kysymys tietojen välttämättömyydestä nousi esiin vuonna 1997 ulosotto-
lain uudistamisen yhteydessä. Hallituksen esittämän ulosottolain 34 f §:n mukaan täytän-
töönpanoa varten ulosottomiehellä olisi yksittäisessä ulosottoasiassa oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada viranomaiselta tai julkista tehtävää hoitavalta yhteisöitä 34 e 
§:ssä säädettyjen tietojen lisäksi velallisen tuloja ja varallisuutta koskevat tiedot, velallisen 
työ- ja palvelussuhteita sekä eläkkeitä koskevat tiedot sekä velallisen osoite- ja puhelintie-
dot samoin kuin muut yhteydenottoon tarvittavat tiedot. Lakivaliokunta piti mietinnössään 
LaVM 23/1996 vp hallituksen esityksen tavoitteiden toteuttamista yhteiskunnan kannalta 
välttämättömänä. Valiokunta ehdotti kuitenkin, että sivullisen tiedonantovelvollisuutta kos-
kevassa 34 e §:ssä termi ”tarpeelliset tiedot” muutettaisiin muotoon ”välttämättömät tiedot” 
ja tämä lisättäisiin myös viranomaisen tiedonantovelvollisuutta koskevaan 34 f §:än. Tällä 
viitattiin EU:n tietosuojadirektiivin välttämättömyysperiaatteeseen. Voimaan tulleessa lais-
sa (171/1997) edellytettiinkin pyydettävien tietojen välttämättömyyttä täytäntöönpanoa 
varten. 
Vuosina 1998–2000 toteutetuissa lainmuutoksissa puhuttiin vain tarpeellisista tai tarvitta-
vista tiedoista. Sitä vastoin vuonna 2001 voimaan tulleessa laissa yritystoiminnan tukemi-
sesta (1068/2000) kauppa- ja teollisuusministeriön sekä TE-keskusten tietojensaannin edel-
lytyksenä oli tiedon välttämättömyys. Hallituksen esityksen HE 150/1999 vp perusteluissa 
välttämättömyyttä sinänsä ei erikseen korostettu, mutta katsottiin että koska kysymyksessä 
on tuen saajan tietosuojaan liittyvä merkityksellinen asia, on myös tarpeen säätää, että näitä 
tietoja koskeva pyyntö on yksilöitävä ja pyynnön käyttötarkoitus ilmoitettava. Tärkeää on 
myös, että näin saatua tietoa ei käytetä muuhun tarkoitukseen. 
Perustuslakivaliokunta otti vuosituhannen vaihteessa viranomaisten väliseen tietojenvaih-
toon kantaa mm. sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolain 
muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen HE 137/1999 
vp yhteydessä. Lausunnossaan PeVL 7/2000 vp perustuslakivaliokunta piti sosiaaliviran-
omaisille esitettyä laajaa tiedonsaantioikeutta muilta viranomaisilta ongelmallisena yksi-
tyiselämän suojan kannalta. Edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä oli, että säännöksessä eritellään tarkemmin, mitä ja keitä koskevia 
tietoja tietojensaantioikeus koskee, ja että tiedonsaannin kynnystä korotetaan sitomalla tie-
tojen saaminen välttämättömyysvaatimukseen tarpeellisuusvaatimuksen asemesta. 
Vuoden 2001 syyskuussa voimaan tullutta valtionavustuslakia (688/2001) koskevan halli-
tuksen esityksen perusteluissa korostettiin pyydettävien tietojen välttämättömyyttä valti-
onapuviranomaisen tehtävien hoitamiseksi. Tiedot ovat perustelujen mukaan momentissa 
tarkoitetulla tavalla välttämättömiä silloin, kun valtionapuviranomainen ei voisi ilman ky-
seistä tietoa hoitaa tehtäviään ja käyttää toimivaltaansa sekä siihen sisältyvää harkintavaltaa 
valtionavustuslaissa säädetyllä tavalla. 
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Vuoden 2004 ulosottolain muutoksessa (679/2003) säädettiin ulosottomiehelle varsin väl-
jästi oikeus luovuttaa vastaajan taloudellista asemaa ja toimintaa koskevia tietoja useille eri 
viranomaisille näiden tehtävien hoitamista varten. Hallituksen esityksen perustelujen mu-
kaan luovutettavilla vastaajaa koskevilla tiedoilla tulisi olla pyytävän viranomaisen toimin-
nan kannalta pykälässä säädetty merkitys eli tietoja voitaisiin pyytää vain säädettyä tarkoi-
tusta varten. Kun pyytävä viranomainen toimii virkavastuulla, hänen itsensä tulisi pitää 
huolta siitä, että tietoja pyydetään säädettyyn tarkoitukseen. Epäselvässä tilanteessa ulosot-
toviranomaisen olisi kuitenkin aiheellista tiedustella käyttötarkoitusta. 
Vuoden 2009 syyskuussa voimaan tulleessa työsuojelun valvontalaissa (524/2009) työsuo-
jeluviranomaisen tietojensaantioikeudet jaettiin tarpeellisiin ja välttämättömiin tietoihin. 
Hallituksen esityksen HE 50/2009 vp mukaan ehdotus tarpeellisista ja välttämättömistä 
tiedoista perustui eduskunnan perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöön. Perustuslakiva-
liokunta on arvioidessaan viranomaisen oikeutta saada salassa pidettäviä tietoja muilta vi-
ranomaisilta arvioinut sitä, millä ehdoilla tietoja pyytävän viranomaisen tiedonsaanti-
intressi voi syrjäyttää salassapitointressin. Valiokunta on arvioidessaan kiinnittänyt huo-
miota muun muassa siihen, mihin ja ketä koskeviin tietoihin tiedonsaantioikeus ulottuu ja 
miten tiedonsaantioikeus sidotaan tietojen välttämättömyyteen (PeVL 23/2006 vp)308. Väl-
jässä ja ulottuvuudeltaan laajassa sääntelyssä perustuslakivaliokunta on pitänyt erityisen 
tärkeänä, että tiedonsaantioikeus rajoitetaan koskemaan ainoastaan välttämättömiä tietoja. 
Jos luovutettavien tietojen sisältö on rajattu täsmällisesti, on tietojen luovuttaminen voinut 
koskea jonkin tarkoituksen vuoksi tarpeellisia tietoja (PeVL 14/2002 vp)309. 

Työsuojelun valvontalakiin ehdotetut säännökset työsuojeluviranomaisten oikeudesta saada 
tietoja Verohallinnolta ja Eläketurvakeskukselta ja sen oikeudesta antaa niille oma-
aloitteisesti tietoja ovat valvontalain perustelujen mukaan sisällöltään ja muotoilultaan va-
kiintuneen käytännön mukaiset. Verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 
§:ään, työntekijän eläkelain 206 §:ään ja yrittäjän eläkelain 152 §:ään lisättäväksi ehdotetut 
säännökset oma-aloitteisesta tietojen antamisesta ovat samanlaiset kuin muut vastaavat 
kohdat. Ehdotetut säännökset ovat välttämättömiä työsuojeluviranomaisten valvontaan kuu-
luvien säännösten täytäntöönpanossa. Perustuslain 18 §:n mukaan julkisen vallan on ni-
menomaisesti huolehdittava työvoiman suojelusta. Säännöksissä on otettu huomioon salas-
sa pidettävien tietojen luovuttamista koskevalle sääntelylle asetetut vaatimukset. Esitys ei 
näin ollen sisällä perusoikeuksien kannalta merkittäviä muutoksia. Lakiehdotus voidaan 
käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Työsuojeluviranomaisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot voidaan luetella laissa. Välttä-
mättömyyskäsitettä käytetään tiedoista, jotka ovat valvonnan toteuttamisen kannalta vält-
tämättömiä, mutta joita ei voida täsmällisesti säännöksessä määritellä. Ehdotuksen mukaan 
työsuojeluviranomaisella olisi oikeus saada tarpeellisia tietoja asiakkaan veronmaksuvel-
vollisuuden täyttämisestä sekä mahdollisesta verojen maksuun liittyvästä maksujärjestelys-
tä. Verojen maksamista koskevien tietojen lisäksi Verohallinto voisi ehdotuksen mukaan 
antaa työsuojeluviranomaisille valvontaa varten välttämättömiä verotustietoja työnantajan 
työntekijöiden määrän ja maksettujen palkkojen ja liiketoiminnan harjoittamisen selvittä-
miseksi. Samoin työsuojeluviranomaisella olisi oikeus saada Eläketurvakeskuksesta välttä-
mättömiä tietoja siitä, onko työntekijällä E 101-todistus, joka osoittaa, että hän kuuluu toi-
sen EU-maan sosiaalilainsäädännön piiriin työskennellessään Suomessa tilapäisesti ja onko 

                                                 
308 Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta 
31/2006 vp. 
309 Hallituksen esitys Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovut-
tamista koskevien säännösten muuttamiseksi HE 9/2002 vp. 
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työnantajalla tai yrittäjällä asianmukainen eläkevakuutus tai -vakuutukset, jotka kattavat 
kaiken vakuutettavan työskentelyn. 
Uudemmissa harmaan talouden torjuntaan liittyvien tietojen saantia tai luovuttamista kos-
kevissa säännöksissä on pääsääntöisesti käytetty välttämättömyyskriteeriä silloin kun tiedot 
eivät ole tarkkaan yksilöityjä. Täysin poikkeukseton käytäntö ei kuitenkaan ole ollut. Vuo-
den 2009 joulukuussa voimaan tulleessa joukkoliikennelain muutoksessa (869/2009) toimi-
valtaiselle lääninhallitukselle säädettiin oikeus salassapitosäännösten estämättä saada jouk-
koliikenneluvan hakijaa, haltijaa ja liikenteestä vastaavaa henkilöä koskevia tietoja sakko-
rekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosottorekisteristä ja verotuksen tietojärjestel-
mästä joukkoliikenneluvan ja yhteisön kansainvälistä liikennettä koskevan asetuksen 3 a 
artiklassa tarkoitetun yhteisön liikenneluvan myöntämistä, lupien myöntämisen edellytysten 
tarkistamista ja lupien peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä sekä liikenteenharjoitta-
jan vakavaraisuuden osoittamiseksi annetun vakuuden palauttamista varten. Esimerkiksi 
verotuksen tietojärjestelmästä pyydettäviä tietoja ei tässä ollut mitenkään yksilöity. Vuoden 
2011 joulukuussa annetussa hallituksen esityksessä HE 101/2011 vp laiksi joukkoliikenne-
lain muuttamisesta rekisteritietojen saannin edellytyksenä oli niiden tarpeellisuus, mutta 
liikenne- ja viestintävaliokunta viittasi mietinnössään LiVM 8/2011 vp perustuslakivalio-
kunnan käytäntöön ja muutti kriteerin välttämättömiksi. Jokseenkin saman sisältöinen 
säännös tuli vuoden 2011 joulukuussa voimaan tulleeseen lakiin kaupallisista tavarankulje-
tuksista tiellä annetun lain muuttamisesta (1283/2011). 
Vuoden 2014 voimaan tullut laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 
(9/2014) sisälsi varsin väljän säännöksen tietojen luovuttamisesta. Lain 23 §:n mukaan vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovel-
vollisuuden estämättä saa tämän lain mukaista tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja luon-
nollisen henkilön, yhteisön tai säätiön taloudellisesta asemasta, liike- ja ammattisalaisuu-
desta taikka luonnollisen henkilön henkilökohtaisista oloista luovuttaa työ- ja elinkeinomi-
nisteriölle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Innovaatiorahoituskeskus Tekesil-
le, valtion erityisrahoitusyhtiölle, maa- ja metsätalousministeriölle, Maaseutuvirastolle, työ- 
ja elinkeinotoimistolle sekä veroviranomaiselle, jos se on tarpeen asianomaiselle viran-
omaiselle tai erityisrahoitusyhtiölle kuuluvien avustusasioiden käsittelyn tai valvontatehtä-
vien hoitamiseksi. Väljänä voidaan pitää myös aluehallintoviraston tiedonsaantioikeutta 
vuoden 2017 alussa voimaan tulleessa laissa eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien 
rekisteröinnistä. Sen 16 §:n 2 momentin mukaan aluehallintovirastolla on salassapitosään-
nösten estämättä oikeus saada maksutta viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta tiedot, 
jotka ovat tarpeen 10 §:ssä tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi. 
Perustuslakivaliokunnan kannasta tuoreimpana yhteenvetona voidaan pitää sen lausuntoa 
vuoden 2017 alussa voimaan tullutta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annettua lakia (1397/2016) koskevan hallituksen esityksen yhteydessä:310 

Hallituksen esityksen ensimmäisen lakiehdotuksen 143 §:n mukaan Kilpailu- ja ku-
luttajavirasto voi luovuttaa valvonnassa saamansa tiedon tai asiakirjan toiselle vi-
ranomaiselle, jonka on sille säädetyn tehtävän hoitamiseksi välttämätöntä saada tie-
to muutoin salassa pidettävästä seikasta. Säännöksen tarkoituksena olisi mahdollis-
taa eri viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen. Luovutettavia tietoja ja asia-
kirjoja ei ole säännösehdotuksessa rajattu mitenkään. Ottaen huomioon ensimmäi-
sen lakiehdotuksen 142 §:n säännöksen hankintayksikön, sopimuskumppanin ja tar-
joajan tietojenantovelvollisuudesta ja 143 §:n ehdotetun sanamuodon vaikuttaa siltä, 
että mahdollisuus luovuttaa tietoja voi koskea myös henkilötietoja, jopa arkaluon-
teisia henkilötietoja. Ehdotus on siten merkityksellinen yksityiselämän ja henkilö-

                                                 
310 PeVL 49/2016 vp ja HE 108/2016 vp. 
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tietojen suojan kannalta. Perustuslakivaliokunta on arvioidessaan tällaista sääntelyä 
katsonut, että sääntelyä on tarkasteltava perustuslain 10 §:n kannalta. Sen 1 momen-
tin mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslakivalio-
kunnan vakiintuneen käytännön mukaan lainsäätäjän liikkumavaraa rajoittaa tämän 
säännöksen lisäksi myös se, että henkilötietojen suoja osittain sisältyy samassa 
momentissa turvatun yksityiselämän suojan piiriin. Kysymys on kaiken kaikkiaan 
siitä, että lainsäätäjän tulee turvata tämä oikeus tavalla, jota voidaan pitää hyväksyt-
tävänä perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudessa. Valiokunta on käytännössään pi-
tänyt henkilötietojen suojan kannalta tärkeinä sääntelykohteina ainakin rekisteröin-
nin tavoitetta, rekisteröitävien henkilötietojen sisältöä, niiden sallittuja käyttötarkoi-
tuksia mukaan luettuna tietojen luovutettavuus sekä tietojen säilytysaikaa henkilö-
rekisterissä ja rekisteröidyn oikeusturvaa. Näiden seikkojen sääntelyn lain tasolla 
tulee lisäksi olla kattavaa ja yksityiskohtaista (ks. esim. PeVL 46/2016 vp, s. 5–6 ja 
siinä viitatut lausunnot). 

Perustuslakivaliokunta on lisäksi arvioinut viranomaisten tietojen saamista ja luo-
vuttamista salassapitovelvollisuuden estämättä koskevaa sääntelyä perustuslain 10 
§:n 1 momentissa säädetyn yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta ja 
kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, mihin ja ketä koskeviin tietoihin tiedon-
saantioikeus ulottuu ja miten tiedonsaantioikeus sidotaan tietojen välttämättömyy-
teen. Viranomaisen tietojensaantioikeus ja tietojenluovuttamismahdollisuus ovat va-
liokunnan mukaan voineet liittyä jonkin tarkoituksen kannalta ”tarpeellisiin tietoi-
hin”, jos tarkoitetut tietosisällöt on pyritty luettelemaan laissa tyhjentävästi. Jos taas 
tietosisältöjä ei ole samalla tavoin luetteloitu, sääntelyyn on pitänyt sisällyttää vaa-
timus ”tietojen välttämättömyydestä” jonkin tarkoituksen kannalta (ks. esim. PeVL 
46/2016 vp, s. 5–6 ja siinä viitatut lausunnot). Valiokunta ei toisaalta ole pitänyt 
hyvin väljiä ja yksilöimättömiä tietojensaantioikeuksia perustuslain kannalta mah-
dollisina edes silloin, kun ne on sidottu välttämättömyyskriteeriin (ks. esim. PeVL 
71/2014 vp, s. 3/I, PeVL 62/2010 vp, s. 4/I ja PeVL 59/2010 vp, s. 4/I). 

Perustuslakivaliokunta on katsonut myös, että salassapitosäännösten edelle mene-
vässä tietojensaantioikeudessa on viime kädessä kysymys siitä, että tietoihin oikeu-
tettu viranomainen omine tarpeineen syrjäyttää ne perusteet ja intressit, joita tiedot 
omaavaan viranomaiseen kohdistuvan salassapidon avulla suojataan. Mitä yleis-
luonteisempi tietojensaantiin oikeuttava sääntely on, sitä suurempi on vaara, että 
tällaiset intressit voivat syrjäytyä hyvin automaattisesti. Mitä täydellisemmin tieto-
jensaantioikeus kytketään säännöksissä asiallisiin edellytyksiin, sitä todennäköi-
semmin yksittäistä tietojensaantipyyntöä joudutaan käytännössä perustelemaan. 
Myös tietojen luovuttajan on tällöin mahdollista arvioida pyyntöä luovuttamisen 
laillisten edellytysten kannalta. Tietojen luovuttaja voi lisäksi kieltäytymällä tosi-
asiallisesti tietojen antamisesta saada aikaan tilanteen, jossa tietojen luovuttamis-
velvollisuus eli säännösten tulkinta saattaa tulla ulkopuolisen viranomaisen tutkitta-
vaksi. Tämä mahdollisuus on tärkeä tiedonsaannin ja salassapitointressin yhteenso-
vittamiseksi (PeVL 17/2016 vp, s. 6 ja siinä viitatut lausunnot). 

Ehdotuksen mukainen tiedonsaantioikeus on muotoiltu erittäin laajaksi. Perustusla-
kivaliokunta on pitänyt tällaisessa hyvin väljässä ja ulottuvuudeltaan laajassa sään-
tely-yhteydessä erityisen tärkeänä, että tietojensaantioikeutta ei erikseen sanonnalli-
sesti venytetä ja että tietojensaantioikeus rajataan koskemaan ainoastaan välttämät-
tömiä tietoja (ks. esim. PeVL 46/2016 vp, s. 5–6 ja siinä viitatut lausunnot). Sään-
nösehdotukseen sisältyy sinänsä vaatimus tietojen saannin välttämättömyydestä 
jonkin tarkoituksen kannalta. Säännösehdotuksessa ei kuitenkaan mitenkään määri-
tellä tai rajata mahdollisten luovutuksensaajien tai tarkoitusten piiriä. Säännösehdo-
tuksen olennainen täsmentäminen on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle ta-
vallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Hallituksen esittämän 143 §:n mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi luovuttaa valvon-
nassa saamansa tiedon tai asiakirjan toiselle viranomaiselle, jonka on sille säädetyn tehtä-
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vän hoitamiseksi välttämätöntä saada tieto muutoin salassa pidettävästä seikasta. Perustus-
lakivaliokunnan lausunnon seurauksena talousvaliokunta esitti pykälän muutettavaksi 
eduskunnan lopullisesti vahvistamaan muotoon seuraavasti: 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi omasta aloitteestaan luovuttaa salassapitosään-
nösten estämättä valvonnassa saamansa tiedon tai asiakirjan, jos se on tarpeen:  

- Verohallinnolle Verohallinnosta annetun lain 2 §:n mukaisen tehtävän suoritta-
mista varten  

- esitutkintaviranomaisille rikosten ennalta estämistä, paljastamista, selvittämistä 
ja syyteharkintaan saattamista varten sekä esitutkintaviranomaisten tietojen ke-
räämis- ja tallettamistarkoituksen mukaisia muita tehtäviä varten;  

- syyttäjille syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 25 §:ssä säädetyssä laajuu-
dessa virkatehtävien suorittamista varten;  

- työviranomaisille työntekijän oleskeluluvan tai elinkeinonharjoittajan oleskelu-
luvan taikka työnteon valvontaa koskevan asian käsittelyä varten;  

- rahanpesun selvittelykeskukselle laissa sille erikseen määriteltyjen tehtävien suo-
rittamista varten;  

- ulosottolaitokselle ulosottokaaren (705/2007) mukaisen tehtävän suorittamista 
varten;  

- Eläketurvakeskukselle Eläketurvakeskuksesta annetun lain (397/2006) 2 §:n 2 
momentin 1 kohdassa säädettyä työeläkelakien mukaisen vakuuttamisvelvolli-
suuden noudattamisen valvontaa varten;  

- tapaturmavakuutuskeskukselle tapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 177 §:n 
1 momentissa ja 179 §:ssä tarkoitettua vakuuttamisvelvoitteiden valvontaa var-
ten; 

- valtionapuviranomaiselle valtionavustuslain (688/2001) perusteella organisaation 
toimintaa varten annettavan rahoituksen myöntämistä ja valvontaa varten;  

- Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiölain (487/2015) 14 luvun 1 §:ssä säädettyä 
valvontatehtävän suorittamista varten;  

- työttömyysvakuutusrahastolle työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 
(555/1998) 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua työttömyysvakuutusmaksujen perin-
tämenettelyn toimeenpanon valvontaa varten;  

- rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomaiselle alueiden kehittämisestä ja ra-
kennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 8 §:ssä tarkoitetun 
tehtävän hoitamista varten;  

- konkurssiasiamiehelle konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetussa laissa 
(109/1995) tarkoitettua konkurssipesien hallinnon valvontaa varten; sekä  

- toimivaltaiselle lupa- ja valvontaviranomaiselle kaupallisista tavarankuljetuksista 
tiellä annetun lain (693/2006) ja joukkoliikennelain (503/2008) mukaista liiken-
neluvan myöntämistä ja peruuttamista varten. 

Alkuperäiseen hallituksen esitykseen verrattuna sääntelyä voidaan pitää erittäin raskaana ja 
se johtaa helposti uusiin säännösmuutostarpeisiin kun säännöksessä mainitun kohdeviran-
omaisen toimintaa koskevaa säännöstöä muutetaan tai löytyy uusia viranomaisia tietotar-
peineen. 
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12.3 Tietojenvaihtosäännösten kehitys eri viranomaisten kannalta 

Tietojenvaihtoa koskevien säännösten kehitys on eri viranomaisten kohdalla ollut hyvin 
eritahtista. Verohallinto sai omat säännöksensä varsin hyvään kuntoon vuoden 1995 vero-
hallintolain ja verotuslain muutoksissa. Merkittävimmiksi puutteiksi muilla viranomaisilla 
olevien tietojen saannin osalta jäivät erityissäännösten nojalla salassa pidettävät Finanssi-
valvonnan ja rahanpesun tiedot. Oma-aloitteisen tietojen luovuttamisen rajoitteena on edel-
leen tulkinnanvarainen vähintään kuuden kuukauden rangaistusmahdollisuutta edellyttävä 
yleissäännös, jonka vuoden 2010 verohallintolain säätämisen yhteydessä muuttunut tulkinta 
on estänyt siitä lähtien korruptiohavaintojen ilmoittamisen poliisille. Ongelman havaitsemi-
sesta ilmeisesti nyt vuonna 2017 tapahtuvaan lainmuutokseen kulunutta aikaa voidaan pitää 
varsin pitkänä. 
Poliisilla oli jo vuodesta 1980 ollut oikeus saada verotustietoja muunkin rikoksen kuin ve-
rorikoksen selvittämistä varten. Viranomaisyhteistyön kannalta tärkeä läpimurto tapahtui 
pitkän valmistelun jälkeen vuonna 2000 uuden verotietolain yhteydessä, jolloin poliisi sai 
oikeuden saada verotustietoja myös rikosten ennalta ehkäisemistä sekä liiketoimintakiellon 
määräämistä ja valvontaa varten. Sekä verohallinnon että poliisin kannalta merkittävä uu-
distus oli verohallinnon vuonna 1993 verohallintolaissa saama oikeus ilmoittaa kirjanpito-
rikoksista poliisille. Eräille viranomaisille vuosina 2006 ja 2008 säädetyt velvollisuudet 
kiinnittää huomiota liiketoimintakiellon toteutumiseen ja rahanpesun ja terrorismin rahoit-
tamisen estämiseen ja selvittämiseen eivät ilmeisesti käytännössä ole tuottaneet niin konk-
reettisia tuloksia kuin alun perin oletettiin. Yleisesti ottaen poliisin edustajat ovat katsoneet 
esitutkintalain tuovan käytännössä riittävät valtuudet sekä tietojen saamiseen muilta viran-
omaisilta että tietojen luovuttamiseen. 
Ulosottoviranomaisten kannalta merkittävin uudistus oli ulosoton tehostamispakettiin kuu-
luva vuonna 1997 voimaan tullut ulosottolain muutos, jossa ulosottoviranomaiselle annet-
tiin laajat tiedonsaantioikeudet sivullisilta ja viranomaisilta velallisen ulosmittauskelpoisen 
omaisuuden tai osoite- ja yhteystietojen selvittämiseksi sekä oikeus antaa tarpeellisia tietoja 
velallisen väärinkäytöksistä viranomaisille. Säännös oli tärkeä myös tuolloin käynnistetyn 
viranomaisten yhteisen rikoshyödyn jäljittämishankkeen kannalta. Uuden tietojärjestelmän 
ja ulosottorekisterin käyttöön ottoon liittyvä ulosottolain muutos tuli voimaan 1.3.2004. 
Toimiviksi osoittautuneet ulosottomiehen tietojensaantioikeutta ja tietojen luovuttamisoi-
keutta koskevat pykälät siirtyivät saman sisältöisinä 1.1.2008 voimaan tulleeseen ulosotto-
kaareen. 
Alkoholivalvontaviranomaiset saivat tietojensaanti- ja luovutusoikeutensa jokseenkin ker-
ralla kuntoon vuonna 1998 voimaan tulleen, ensimmäiseen talousrikostorjuntaohjelmaan 
perustuvan alkoholilain muutoksen yhteydessä. Säännösten mahdollistama tietojenvaihto 
erityisesti verohallinnon ja ulosottoviranomaisten kanssa on ollut ratkaiseva tekijä ravinto-
la-alan harmaan talouden torjunnassa. Sanamuodoltaan alkoholivalvontaviranomaisten tie-
tojensaantioikeudet ovat edelleen puutteellisia siinä mielessä, että ne koskevat vain viran-
omaisia, mutta eivät muita julkista tehtävää hoitavia. 
Patentti- ja rekisterihallituksen rooli harmaan talouden torjunnassa aktivoitui vuonna 2015 
uuden säätiölain ja uuden tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. Säätiölaki oikeutti sen 
saamaan viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta säätiövalvontaa varten vält-
tämättömät tiedot säätiöistä ja sen lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä. Erikseen 
todettiin, että rekisteriviranomaisella on oikeus salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä 
saada Verohallinnolta 12 luvun 4 §:ssä säädettyjen säätiörekisteristä poistamiseen liittyvien 
tehtävien hoitamiseksi tieto siitä, onko yksilöidyllä säätiöllä ollut toimintaa Verohallinnon 
rekisteritietojen perusteella Uuteen tilintarkastuslakiin perustuva Tilintarkastusvalvonta tuli 
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toimimaan osana Patentti- ja rekisterihallitusta. Tilintarkastusvalvonnalla on oikeus salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä pyynnöstä saada 
viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta tässä laissa säädettyä valvontaa varten 
arkaluontoisia henkilötietoja lukuun ottamatta välttämättömät tiedot. Tietoja saa hakea tek-
nisen käyttöyhteyden avulla ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapi-
tovelvollisuudesta on säädetty. Tietoja saa luovuttaa suomalaiselle viranomaiselle ja julkis-
ta tehtävää hoitavalle sen tehtävien hoitamista varten. 
Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia muutettiin uuden säätiölain voimaantu-
lon yhteydessä niin, että velvoitteidenhoitoselvitys voidaan laatia säätiölaissa säädettyä 
valvontatehtävää varten. Tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä taas muutettiin myös 
verotustietolakia, jonka vuoden 2016 alussa voimaan tulleen 18 §:n 1 momentin 10 mukaan 
verohallinto voi salassapitosäännösten estämättä antaa omasta aloitteestaan verotustietoja 
verovelvollista koskevine tunnistetietoineen Patentti ja rekisterihallituksen Tilintarkastus-
valvonnalle verovalvonnassa tai muutoin havaituista tilintarkastajaan, tilintarkastajan toi-
mintaan ja muuhun verovelvolliseen liittyvistä seikoista, joilla saattaa olla merkitystä tilin-
tarkastajan valvonnan kannalta. 
Yritystukien myöntäjien tietojen saantia ja luovutusta koskevat säännökset ovat olleet mo-
nivaiheisten muutosten kohteena. Tarve yhteiskunnan myöntämiin avustuksiin liittyvien 
valvontatietojen vaihtamiseen tuotiin esiin jo vuonna 1995 Harmaan talouden selvitystyö-
ryhmän loppuraportissa ja asia on eri muodoissaan esiintynyt lähes kaikissa talousrikostor-
juntaohjelmissa. Verohallinto sai jo vuonna 1995 verohallintolain muutoksen yhteydessä 
oikeuden ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä elinkeinotukien maksajille. Yritystuen 
yleisistä ehdoista vuonna 1997 annetussa laissa ei säädetty tuen maksajalle tietojensaanti-
oikeuksia muilta viranomaisilta, mutta annettiin mahdollisuus luovuttaa tukien valvonnassa 
saatuja tietoja toimivaltaisille viranomaisille ehdotetun lain mukaisten tehtävien suoritta-
mista varten sekä syyttäjä- ja poliisiviranomaisille. 
Verotustietolain säätämisen yhteydessä vuonna 1999 verohallinnolle annettiin oikeus luo-
vuttaa yritystukia myöntäville ja valvoville viranomaisille tukien käsittelyä varten tarpeelli-
set tiedot tuen hakijan erääntyneistä ja maksamatta jätetyistä veroista. Vuoden 2001 alussa 
yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa verohallinnon tietojen luovutusoikeutta laa-
jennettiin koskemaan yleisesti tukihakemuksen käsittelyä tai valvontaa varten välttämättö-
miin tietoihin. Vuoden 2001 valtionavustuslaissa valtionapuviranomainen sai oikeuden 
saada muilta viranomaisilta välttämättömiä tietoja tuen hakijan ja saajan taloudellisesta 
asemasta, julkisista tuista ja muista seikoista, joilla on olennaista merkitystä avustusten 
myöntämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa. Vuoden 2007 alussa voimaan tul-
leessa laissa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi säädettiin kauppa- ja teolli-
suusministeriölle sekä työvoima- ja elinkeinokeskukselle oikeus saada muulta viranomai-
selta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä ja henkilöltä luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä koskeva, valvontavelvollisuuden hoitamiseksi tai avustushakemuksen 
käsittelemiseksi välttämätön tieto, joka muutoin olisi pidettävä salassa. Perustelujen mu-
kaan pykälän nojalla voitaisiin saada tietoja sekä avustuksen hakijasta ja saajasta että sen 
organisaation vastuuhenkilöistä ja heidän toiminnastaan. Samoin vuoden 2007 alussa voi-
maan tulleessa rakennerahastolaissa säädettiin rakennerahastovarojen myöntämiseen ja 
valvontaan osallistuville viranomaisille oikeus saada muilta viranomaisilta välttämättömät 
tiedot rakennerahastovarojen käytöstä ja hankkeista. Tarkennuksia esimerkiksi vastuuhen-
kilöiden tietojen osalta ei perusteluissa kuitenkaan ollut. Rakennerahastolain valmistelusta 
oli vastannut sisäministeriö, valtionavustuksesta ja yritystoiminnan kehittämisestä annetun 
lain valmistelusta kauppa- ja teollisuusministeriö. 
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Vuonna 2010 säädetty laki yritystietojen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttami-
sesta antoi tukien myöntäjille mahdollisuuden saada tiedot toistensa myöntämistä tuista ja 
tukihakemuksista. Vuonna 2014 voimaan tullut uusi laki valtionavustuksesta yritystoimin-
nan kehittämisestä sisälsi samat tietojensaantioikeudet kuin edellinenkin laki perusteluissa 
olevine viittauksineen vastuuhenkilöiden ja näiden yritystoimintaa koskeviin tietoihin. 
Palkkaturvaa maksava työvoima- ja elinkeinokeskus sai vuoden 1999 alussa voimaan tul-
leessa uudessa palkkaturvalaissa oikeuden saada veroviranomaisilta, ulosottoviranomaisilta, 
työsuojeluviranomaisilta, Kansaneläkelaitokselta, työttömyyskassoilta ja työvoimatoimis-
toilta palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten tarpeelliset tiedot. Vuoden 2010 alussa 
voimaan tulleella palkkaturvalain muutoksella tiedonsaantioikeutta laajennettiin koskemaan 
myös Eläketurvakeskusta ja eläkelaitoksia, mutta tietojen edellytettiin olevan välttämättö-
miä palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten. Vuoden 2017 alussa voimaan tulleessa lain-
muutoksilla palkkaturvaviranomaiset saivat oikeuden saada välttämättömät tiedot Harmaan 
talouden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityksillä. 
Työttömyysvakuutusrahaston oikeudesta tietojen saantiin ja luovutukseen säädettiin vuon-
na 2006 voimaan tulleessa laissa työttömyysetuuksien rahoituksien annetun lain muuttami-
sesta, jossa säädettiin myös työttömyysvakuutusrekisteristä. Työttömyysvakuutusrahasto 
sai oikeuden salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada eläkelaitokselta, Eläketurvakeskukselta, veroviranomaisilta sekä viranomaiselta ja 
muulta taholta, johon sovelletaan julkisuuslakia, työnantajakohtaisesti tiedot maksetuista 
palkoista sekä muista seikoista, jotka ovat välttämättömiä työttömyysvakuutusmaksun pe-
rinnän valvontaa varten. Keskeisin työttömyysvakuutusrahaston tarvitsema tieto olisi työn-
antajan maksama palkkasumma, palkansaajakohtaisia tietoja ei katsottu tarvittavan. Lisäksi 
työttömyysvakuutusrahasto sai oikeuden saada veroviranomaiselta joukkotietoina palkkaa 
tai muuta vastiketta työntekijöille maksaneiden työantajien nimet, yritys- ja yhteisötunnuk-
set tai henkilötunnukset, yhteystiedot ja vuosi-ilmoitukset tai vuosi-ilmoituksia vastaavat 
tiedot, toimialat sekä tiedot näiden työnantajien maksamista vastikkeista ja niihin liittyvistä 
työnantajasuorituksista. Vuonna 2009 kyseistä lakia muutettiin siten, että Työttömyysva-
kuutusrahasto sai oikeuden oma-aloitteisesti luovuttaa työnantajan palkkasumma- ja työt-
tömyysvakuutusmaksutietoja lakisääteisistä vakuutuksista huolehtiville vakuutus- ja eläke-
laitoksille, Eläketurvakeskukselle ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle näiden lakisääteis-
ten tehtävien hoitamiseksi, jos on syytä epäillä, ettei työnantaja ole täyttänyt vakuuttamis- 
tai maksuvelvollisuuttaan. Samoin Verohallinnolle, jos tiedot ovat välttämättömiä sille en-
nakkoperintälaissa säädetyn valvontavelvollisuuden täyttämiseksi silloin, jos on syytä 
epäillä, että työnantaja ei ole täyttänyt ennakonpidätysvelvollisuuttaan. Vuoden 2012 lain-
muutoksen yhteydessä Työttömyysvakuutusrahastolle säädettiin oikeus saada työnantaja-
kohtaisten palkkojen yhteismäärän lisäksi myös palkansaajakohtaiset tiedot joko pelkästään 
syntymävuoden perusteella yksilöityinä tai erityisestä pyynnöstä käsiteltävänä olevan asian 
ratkaisemista varten välttämättömät tiedot myös yksilöidyistä suoritusten saajista. 
Työsuojeluviranomaisten roolin vahvistamista harmaan talouden torjunnassa esitettiin jo 
harmaan talouden selvitystyöryhmän väliraportissa ja Skinnarin työryhmän mietinnössä. 
Asiaa vauhdittivat työministeriön ULTEVA-työryhmien ehdotukset. Vuonna 2004 työsuo-
jeluviranomaiset saivat oikeuden ulkomaalaisrekisterin tietoihin ulkomaalaisen työntekijän 
työsuhteen ehtojen ja työnteko-oikeuden valvontaa varten. Työsuojeluviranomaiset saivat 
oikeuden tilaajan selvitysvelvollisuuden valvontaa varten välttämättömiin Verohallinnon ja 
Eläketurvakeskuksen tietoihin vasta vuoden 2009 syyskuussa voimaan tulleen työsuojelun 
valvontalain muutoksen yhteydessä huolimatta siitä, että tilaajavastuulaki oli tullut voimaan 
jo vuoden 2007 alussa. Samalla ne saivat oikeuden myös työsuhteen vähimmäisehtojen 
valvontaa varten välttämättömiin tietoihin Verohallinnolta sekä oikeuden ilmoittaa Vero-
hallinnolle ja Eläketurvakeskukselle epäilemistään verovelvollisuuden tai eläkevakuuttami-
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sen laiminlyönneistä. Verohallinto sai samassa yhteydessä oikeuden ilmoittaa työsuojeluvi-
ranomaisille tilaajavastuulain noudattamisen kannalta merkityksellisiä, valvonnassa havait-
tuja tietoja. Harmaan talouden torjunnan viranomaisyhteistyön kannalta uudistukset olivat 
tärkeitä, mutta kovin hitaasti syntyneitä. 
Seuraava edistysaskel tapahtui vuoden 2017 toukokuussa, jolloin voimaan tulleella valvon-
talain muutoksella työsuojeluviranomaiset saivat oikeuden viranomaisilta, Eläketurvakes-
kukselta, Tapaturmavakuutuskeskukselta, työttömyysvakuutusrahastolta, eläkelaitoksilta ja 
tapaturmavakuutusyhtiöiltä välttämättömiin tietoihin valvonnan kohdentamiseksi tai yksit-
täisessä valvontatapauksessa tilaajavastuulain, työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen 
ja ulkomaisen työvoiman käytön valvomiseksi, edellyttäen, että tiedot voidaan saada 
HTSY:n velvoitteidenhoitoselvityksellä. Työsuojeluviranomaiset saivat myös oikeuden 
ilmoittaa edellä mainituille valvonnassaan havaitsemistaan laiminlyönneistä tai epäkohdis-
ta. Lisäksi työsuojeluviranomaisille säädettiin oikeus saada joukkotietoina verohallinnolta, 
Eläketurvakeskukselta ja Tapaturmavakuutuskeskukselta joukkotietoina tiedot verovelkai-
sista ja ilman maksujärjestelyä olevista sekä tapaturmavakuuttamis- taikka eläkevakuutta-
misvelvollisuutensa täysin laiminlyöneistä yrityksistä ja yhteisöistä. Samassa yhteydessä 
työsuojeluviranomaiselle säädettiin oikeus saada valvontatehtävässään välttämättömät tie-
dot toiselta työsuojeluviranomaiselta, mikä antaa kuvaa valvonnan pirstaleisuuden työläästä 
korjaamisesta. 
Liikennelupaviranomaiset saivat tavaraliikenteen lupien myöntämistä, uusimista ja peruut-
tamista koskevien asioiden käsittelyä varten vuonna 2006 oikeuden verovelkatietoihin ve-
rohallinnon rekistereistä. Taksiluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden kä-
sittelyä varten lupaviranomaiset saivat vuonna 2007 oikeuden salassapitosäännösten estä-
mättä saada taksiluvan hakijaa, haltijaa ja liikenteestä vastaavaa henkilöä koskevia tietoja 
myös verotuksen tietojärjestelmistä. Vuoden 2009 joukkoliikennelaissa toimivaltainen lää-
ninhallitus sai oikeuden saada joukkoliikenneluvan hakijaa, haltijaa ja liikenteestä vastaa-
vaa henkilöä koskevia tietoja ulosottorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmästä joukko-
liikenneluvan ja yhteisön kansainvälistä liikennettä koskevan asetuksen 3 a artiklassa tar-
koitetun yhteisön liikenneluvan myöntämistä, lupien myöntämisen edellytysten tarkistamis-
ta ja lupien peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä sekä liikenteenharjoittajan vakava-
raisuuden osoittamiseksi annetun vakuuden palauttamista varten. 
Vuoden 2011 joulukuussa voimaan tulleessa joukkoliikennelain muutoksessa lupaviran-
omaiselle säädettiin oikeus saada joukkoliikenneluvan hakijaa ja haltijaa, liikenteestä vas-
taavaa henkilöä sekä yrityksen toimitusjohtajaa ja vastuunalaisia yhtiömiehiä koskevat 
joukkoliikenneluvan ja EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevan asetuksen 4 ar-
tiklassa tarkoitettua yhteisön liikenneluvan myöntämistä, luvan myöntämisen edellytysten 
tarkistamista, lupien peruuttamista, varoituksen antamista, EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 14 artiklassa tarkoitetun henkilön soveltumattomuutta koskevien asioiden käsitte-
lyä sekä liikenteenharjoittajan vakavaraisuuden osoittamiseksi annetun vakuuden palautta-
mista varten välttämättömät tiedot rikosrekisteristä, sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennere-
kisteristä, ulosottorekisteristä, liiketoimintakieltorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmäs-
tä. Lisäksi lupaviranomaiselle säädettiin oikeus saada poliisilta, verohallinnolta, tullilaitok-
selta, työsuojeluhallinnolta ja Liikenteen turvallisuusvirastolta EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 12 artiklassa tarkoitetun valvonnan toteuttamiseksi tiedot joukkoliikenneluvan 
haltijoita koskevista yritystarkastuksista ja 19 §:ssä säädettyjen joukkoliikenneluvan myön-
tämisen edellytysten täyttymisen arvioimiseksi välttämättömät muut tiedot. Vuoden 2015 
maaliskuussa voimaan tulleessa joukkoliikennelain muutoksessa tietojensaantioikeudet 
laajennettiin koskemaan Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 2 §:n 2 kohdassa 
tarkoitettuja organisaatiohenkilöitä ja organisaatioita, jossa hakijan organisaatiohenkilö on 
organisaatiohenkilöasemassa. 
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Samoin vuoden 2011 joulukuussa voimaan tulleessa kaupallisista tavarankuljetuksista tiel-
lä annetun lain muutoksessa lupaviranomaiselle säädettiin oikeus saada liikenneluvan haki-
jaa ja haltijaa, liikenteestä vastaavaa henkilöä sekä yrityksen toimitusjohtajaa ja vastuun-
alaisia yhtiömiehiä koskevat liikenneluvan ja EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 4 ja 6 ar-
tiklassa tarkoitettua yhteisön liikenneluvan myöntämistä, luvan myöntämisen edellytysten 
tarkastamista, lupien peruuttamista, varoituksen antamista, EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 14 artiklassa tarkoitetun henkilön soveltumattomuutta koskevien asioiden käsitte-
lyä sekä liikenteenharjoittajan vakavaraisuuden osoittamiseksi annetun vakuuden palautta-
mista varten välttämättömät tiedot rikosrekisteristä, sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennere-
kisteristä, ulosottorekisteristä, liiketoimintakieltorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmäs-
tä. Lisäksi lupaviranomainen sai oikeuden saada poliisilta, Verohallinnolta, tullilaitokselta, 
työsuojeluhallinnolta ja Liikenteen turvallisuusvirastolta EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 12 artiklassa tarkoitetun valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot liiken-
neluvan haltijoita koskevista yritystarkastuksista ja 8 §:ssä säädettyjen liikenneluvan myön-
tämisen edellytysten täyttymisen arvioimiseksi välttämättömät muut tiedot. Kaupallisista 
tavarankuljetuksista tiellä annettuun lakiin lisättiin liikenneluvan myöntäjälle 25.4.2013 
alkaen oikeus pyytää Harmaan talouden selvitysyksiköltä velvoitteidenhoitoselvitys luvan-
haltijoista ja -hakijoista sekä niiden organisaatiohenkilöistä liikenneluvan saamisen ja voi-
massaolon ehtojen valvomiseksi. Vastaavasti mainittu oikeus tietojen myöntämiseen annet-
tiin selvitysyksikölle. 
Maahanmuuttoviranomaisten käytössä olevaan ulkomaalaisrekisteriin lisättiin vuonna 
2004 ulkomaalaisrekisteristä muuttamisesta annetulla lailla uusia tietolähteitä. Rekisterinpi-
täjällä sai oikeuden saada ulkomaalaisrekisteriä varten sille laissa säädettyjen tehtävien suo-
rittamiseksi välttämättömiä tietoja mm. Kansaneläkelaitokselta ja sosiaaliviranomaiselta 
sekä veroviranomaiselta verovelvollisen tuloja ja varallisuutta koskevia tietoja sekä muita 
verotustietoja Suomen kansalaisuuden saamisen tai siitä vapautumisen edellytysten selvit-
tämiseksi. Työsuojeluviranomaiselle tietoja voitiin luovuttaa ulkomaalaisen työntekijän 
työsuhteen ehtojen ja työnteko-oikeuden valvontaa varten. Vuoden 2010 ulkomaalaisrekis-
teristä annetun lain muutoksella rekisterinpitäjä sai oikeuden saada Verohallinnolta vero-
velvollisen tuloja ja varallisuutta koskevia tietoja sekä muita verotustietoja Suomen kansa-
laisuuden saamisen tai siitä vapautumisen edellytysten sekä oleskeluluvan toimeentuloedel-
lytyksen selvittämiseksi sekä ulkomaalaisen oleskeluluvan harkintaa varten tietoja ulko-
maalaisen ilmoittaman työnantajan työnantajasuorituksista ja niiden ilmoittamisesta sekä 
verojen maksuun liittyvästä maksujärjestelystä. Samassa yhteydessä verotusmenettelystä 
annetun lain muutoksella Ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa tarkoitettu rekisterinpitä-
jä velvoitettiin toimittamaan Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot ulkomaa-
laisrekisterissä olevan ulkomaalaisen Suomessa oleskelusta, työnantajasta ja palvelussuh-
teesta sekä elinkeinotoiminnasta. 
Eläketurvakeskus sai vuoden 2007 alussa voimaan tulleiden työeläkelakien yhteydessä 
valvontavelvollisuutensa täyttämiseksi oikeuden saada veroviranomaisilta joukkotietoina 
palkkaa tai muuta vastiketta työntekijöille maksaneiden työnantajien nimet, yritys- ja yhtei-
sötunnukset tai työnantajien henkilötunnukset, yhteystiedot ja vuosi-ilmoitukset tai vuosi-
ilmoituksia vastaavat tiedot, toimialat sekä tiedot näiden työnantajien työstä maksamista 
vastikkeista ja niihin liittyvistä työnantajasuorituksista. Eläketurvakeskuksella on oikeus 
saada edellä mainitut joukkotiedot, vaikka verotusta ei olisi vielä vahvistettu. Muutokset 
mahdollistivat hyvin laajat vero- ja vakuutustietojen vertailut ja sitä myötä nykymuotoisen 
kustannustehokkaan ja kattavan työeläkevakuuttamisen valvonnan. Lisäksi Eläketurvakes-
kus sai oikeuden salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten es-
tämättä saada työnantajalta, lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta vakuutus- ja eläke-
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laitokselta, viranomaiselta ja muulta taholta, johon julkisuuslakia sovelletaan, tiedot, jotka 
ovat välttämättömiä sen valvontavelvollisuuden täyttämiseksi. 
Vuoden 2007 uudistuksen yhteydessä Eläkelaitokset ja Eläketurvakeskus saivat oikeuden 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa rikos-
ten ja väärinkäytösten selvittämiseksi työeläkelain toimeenpanoon perustuvia tietoja minis-
teriölle, verohallinnolle ja sellaiselle lakisääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle lai-
tokselle tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain mu-
kainen eläke vaikuttaa. Verohallinnolle eläkelaitokset ja Eläketurvakeskus saivat oikeuden 
antaa tietoja, jotka ovat välttämättömiä sille ennakkoperintälaissa säädetyn valvontavelvol-
lisuuden täyttämiseksi silloin, kun on aihetta epäillä, että työnantaja ei ole täyttänyt enna-
konpidätysvelvollisuuttaan. 
Vuonna 2009 eläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen tietojen luovuttamisoikeus laajennet-
tiin koskemaan työsuojeluviranomaisia silloin kun tiedot ovat välttämättömiä näille tilaaja-
vastuulaissa säädetyn valvontavelvollisuuden täyttämiseksi ja työttömyysvakuutusrahastol-
le tämän laissa säädetyn valvontavelvollisuuden täyttämiseksi silloin kun on aihetta epäillä 
näiden tehtäviin liittyviä laiminlyöntejä. Vuonna 2010 elinkeino-liikenne- ja ympäristökes-
kus oikeutettiin saamaan Eläketurvakeskukselta palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten 
välttämättömät tiedot.  
Eläketurvakeskuksen tietojensaantioikeutta laajennettiin vielä vuonna 2016, jolloin se oi-
keutettiin saamaan Tapaturmavakuutuskeskukselta ja vakuutusyhtiöiltä valvontavelvolli-
suutensa täyttämiseksi välttämättömiä tietoja. Vuonna 2017 työsuojeluviranomaiset oikeu-
tettiin ilmoittamaan sille epäilemistään laiminlyönneistä. Eläketurvakeskus puolestaan vel-
voitettiin vuonna 2017 luovuttamaan työsuojeluviranomaisille tietojoukkoina yksilöintitie-
dot yrityksistä, jotka ovat laiminlyöneet täysin vakuuttamisvelvollisuutensa. 
Harmaan talouden selvitysyksikön laatimat velvoitteidenhoitoselvitykset tulivat Eläketur-
vakeskuksen käyttöön jo vuonna 2011 selvitysyksikköä koskevan lain voimaan tultua. Tä-
män jälkeen Eläketurvakeskus on joutunut luovuttamaan velvoitteidenhoitoselvitysten väli-
tyksellä tietoja laajenevalle joukolle eri viranomaisia. 
Vuoden 2016 alussa toimintansa aloittanut Tapaturmavakuutuskeskus sai samalla varsin 
laajat tietojensaantioikeudet. Sillä samoin kuin vakuutusyhtiöillä on oikeus salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada työnantajalta, 
lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomaiselta ja 
muulta taholta, johon julkisuuslakia sovelletaan, tiedot, jotka ovat välttämättömiä tässä lais-
sa säädetyn valvontavelvollisuuden täyttämiseksi. Tapaturmavakuutuskeskuksella ja vakuu-
tusyhtiöllä on lisäksi oikeus saada mainittua tarkoitusta varten veroviranomaisilta joukko-
tietoina palkkaa tai muuta vastiketta työntekijöille maksaneiden työnantajien nimet, yritys- 
ja yhteisötunnukset tai työnantajien henkilötunnukset, yhteystiedot ja vuosi-ilmoitukset tai 
vuosi-ilmoituksia vastaavat tiedot, toimialat sekä tiedot näiden työnantajien työstä maksa-
mista vastikkeista ja niihin liittyvistä työnantajasuorituksista. Samalla Tapaturmavakuutus-
keskus ja vakuutusyhtiö saivat oikeuden Harmaan talouden selvitysyksikön velvoitteiden-
hoitoselvityksiin. 
Valvonta-asioissa Tapaturmavakuutuskeskus ja vakuutusyhtiöt saivat oikeuden luovuttaa 
Valtiokonttorille, Työttömyysvakuutusrahastolle, Eläketurvakeskukselle ja lakisääteistä 
vakuutusta toimeenpanevalle eläkelaitokselle näille laissa säädetyn valvontaan liittyvän 
tehtävän täyttämiseksi työnantajaa ja vakuutusta koskevat välttämättömät tiedot, jos on syy-
tä epäillä, ettei työnantaja ole täyttänyt lakiin perustuvaa maksu- tai vakuuttamisvelvolli-
suuttaan. Samoin saadaan luovuttaa työsuojeluviranomaiselle tiedot, jotka ovat sille välttä-
mättömiä tilaajavastuulaissa tarkoitetun valvontavelvollisuuden täyttämiseksi, jos on syytä 
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epäillä, että tilaaja ei ole täyttänyt selvitysvelvollisuuttaan tai että tilaajan sopimuspuoli on 
esittänyt virheellisiä todistuksia tämän lain mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden täyttämi-
sestä tai vakuutusmaksujen maksamisesta. Verohallinnolle voidaan luovuttaa tiedot, jotka 
ovat välttämättömiä sille ennakkoperintälaissa säädetyn valvontavelvollisuuden täyttä-
miseksi, jos on syytä epäillä, että työnantaja ei ole täyttänyt ennakonpidätysvelvollisuut-
taan. 
Tullilla oli jo vanhassa tullilaissa ollut säännös, jonka mukaan tullilla oli oikeus saada tieto-
ja mm. tullirikosten ehkäisyä ja tutkintaa varten useista eri rekistereistä. Tullin ja verohal-
linnon yhteistyölle harmaan talouden torjunnassa antoi pohjaa vuoden 1994 tullilain muu-
toksella (1446/1994) tullille annettu oikeus saada tietoja verohallinnon ja ajoneuvohallin-
non rekistereistä paitsi tullirikosten ehkäisyä, myös verotusta ja perintää varten. Tehtävien 
suorittamiseksi tarpeellisia tietoja voitiin saada myös massaluovutuksena asianomaisen 
rekisterinpitäjän kanssa sovittavalla tavalla. Oikeus saada tietoja perintää varten mahdollis-
taisi perustelujen mukaan nopeat turvaamistoimenpiteet.311 

Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain voimaan tullessa vuonna 2011 tulli sai 
oikeuden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityksiin tullilain (1466/1994) 3 §:n 1 mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitetun tullitoimenpiteen suorittamista sekä tullin suorittamaa vero-
tusta, verovalvontaa ja verojen perintää varten. Velvoitteidenhoitoselvitys voidaan laatia 
tukemaan myös tullin suorittamaa esitutkintaa, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus 
on vähintään yksi vuosi vankeutta ja rikoksen epäillään tapahtuneen organisaation toimin-
nassa taikka organisaatiota hyväksi käyttäen. 
Vuoden 2015 kesäkuun alussa voimaan tulleen henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun 
lain mukaan Tullilla on sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, salassapitosäännösten 
estämättä oikeus saada ja muutoin käsitellä tehtäviensä suorittamista tai henkilörekisterien-
sä ylläpitämistä varten ja myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona tarpeellisia 
tietoja rekistereistä siten kuin asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa sovitaan mm. Verohal-
linnon tietojärjestelmistä verovelvollista koskevine tunnistetietoineen verotusta, perintää ja 
tullirikostorjuntaa varten. Verohallinnolle Tulli saa luovuttaa henkilörekistereistään salas-
sapitosäännösten estämättä myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona tietoja, 
jotka ovat tarpeen: verotuksen toimittamista, verojen ja maksujen perimistä, verotusta kos-
kevaa muutoksenhakua ja ulosottoa varten. Samoin tietoja voidaan luovuttaa työviranomai-
sille työntekijän oleskeluluvan tai elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan taikka työnteon val-
vontaa koskevan asian käsittelyä varten.  
Harmaan talouden torjuntaan liittyvän tietojenvaihdon kannalta Tullilla on ollut erityislaa-
tuinen rooli. Omalta osaltaan verotustehtävistä huolehtivana viranomaisena sillä on ollut 
kiinteät yhteydet verohallintoon, esitutkintaa suorittavana viranomaisena vastaavasti polii-
siin ja rajavartiolaitokseen. Toisaalta tullin tietojensaantioikeudet ovat olleet riippuvaisia 
siitä, missä roolissa tietoja tarvitaan. 
Konkurssiasiamiehellä on konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain (109/1995) 
mukaan salassapitosäännösten estämättä samanlainen oikeus kuin konkurssipesällä tai ve-
lallisella saada tehtävänsä kannalta tarpeellisia tietoja velallisen tai konkurssipesän talou-
dellisesta asemasta tai niiden harjoittamasta taloudellisesta toiminnasta. Tällaisia ovat muun 
muassa tiedot velallisen verotuksesta ja velallisen varallisuudesta. Konkurssiasiamiehellä 
on niin ikään oikeus saada tietoja velallisen tai konkurssipesän pankkitileistä, maksuliiken-
teestä sekä rahoitusta koskevista sopimuksista ja järjestelyistä. Viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä konkurssi-
asiamies saa luovuttaa tehtävässään saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta 
                                                 
311 HE 257/1994. 
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asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista tuo-
mioistuimelle ja verohallinnolle sekä syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittä-
miseksi. Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain voimaan tullessa vuonna 2011 
konkurssiasiamies sai oikeuden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityksiin. 
Ympäristöviranomaisille säädettiin vuoden 2000 ympäristölainsäädännön uudistamisen 
yhteydessä uuden ympäristönsuojelulain (86/2000) oikeus valvontaa ja lain täytäntöönpa-
noa varten saada viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassa-
pitovelvollisuuden estämättä tarpeellisia tietoja viranomaisilta sekä toiminnanharjoittajilta. 
Vuoden 2014 ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:n mukaan valvonta- ja lupaviran-
omaisella ja 26 §:ssä tarkoitetulla tyyppihyväksynnästä huolehtivalla viranomaisella tai 
näiden määräämällä virkamiehellä tai viranhaltijalla on oikeus tehtävänsä suorittamista var-
ten saada salassapitovelvollisuuden estämättä välttämättömiä tietoja viranomaisilta ja toi-
minnanharjoittajilta. 
Jätelain (646/2011) 122 §:n mukaan valvontaviranomaisella, ympäristöministeriöllä ja 
Suomen ympäristökeskuksella tai tämän määräämällä virkamiehellä tai viranhaltijalla on 
oikeus pyynnöstä saada tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten nou-
dattamisen valvontaa sekä lain täytäntöönpanoa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat toisel-
ta tässä pykälässä tarkoitetulta viranomaiselta, virkamieheltä tai viranhaltijalta viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä. 
Jätelain (646/2011) 146 §:ssä säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta seuraa-
vasti: 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvol-
lisuuden estämättä saa tämän lain mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yk-
sityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa valvontaviranomaiselle tai ympäris-
töministeriölle tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi taikka syyttäjä-, po-
liisi- ja tulliviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. Lisäksi muutoin salassa pidet-
täviä tietoja voidaan luovuttaa tulliviranomaisille jäteverolain (1126/2010) ja eräi-
den juomapakkausten valmisteverosta annetun lain toimeenpanon valvontaa varten. 

Kemikaalilain (599/2013) 52 §:ssä säädetään ensinnäkin oikeudesta saada tietoja toiselta 
viranomaiselta. ”Valvontaviranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja toiselta valvontaviranomaiselta.” Toiseksi pykälässä 
säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta seuraavasti: 

Valvontaviranomainen saa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa valvonnassa saatuja tietoja 
yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taik-
ka yksityisen henkilökohtaisista oloista toisille valvontaviranomaisille, Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, Elintarviketurvallisuusvirastolle ja vaarallis-
ten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille näiden 
suorittaessa laissa säädettyä valvontaa, sekä muiden EU-maiden valvontaviran-
omaisille Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön valvontaa varten. 

Lisäksi salassapitosäännösten estämättä saa kemikaalilaissa tarkoitettuja tehtäviä hoidetta-
essa saatuja tietoja luovuttaa syyttäjälle ja poliisille rikoksen ehkäisemiseksi ja selvittä-
miseksi. 
Vuoden 2017 alussa tapahtuneen Tullin tehtäviksi säädettyjen valmiste- ja autoverotuksen 
Verohallinnolle siirron yhteydessä säädettiin ympäristöviranomaisten ja toimivaltaisten 
viranomaisten (Tulli ja Verohallinto) välisestä varsin joustavasta tietojenvaihdosta valmis-
teverotuslaissa, eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetussa laissa ja jäteverolaissa. 
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12.4 Harmaan talouden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvitykset 
tietojenvaihdon vallankumous 

Harmaan talouden selvitysyksikön toiminnan käynnistyminen vuoden 2011 alussa merkitsi 
uuden aikakauden alkua viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa. Harmaan talouden sel-
vitysyksiköstä annettuun lakiin sisältyy luettelo ilmiöselvitysten laatimiseksi välttämättö-
mistä henkilöitä ja organisaatioita koskevista tiedoista, joita selvitysyksiköllä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitovelvollisuuden estämättä viranomaiselta. Suoranaisesti viran-
omaisten välistä tietojenvaihtoa palvelevat velvoitteidenhoitoselvitykset, joita selvitysyksik-
kö laatii eri viranomaisten pyynnöstä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetussa laissa 
säädettyihin käyttötarkoituksiin. Velvoitteidenhoitoselvityksiä laatiessaan selvitysyksikkö 
ei toimi omilla tietojensaantioikeuksillaan vaan sillä on oikeus saada salassapitovelvolli-
suuden estämättä viranomaiselta ne velvoitteidenhoitoselvityksen laatimiseksi välttämättö-
mät tiedot, jotka velvoitteidenhoitoselvitystä pyytävä viranomainen on oikeutettu saamaan 
selvityspyynnössä kuvattua käyttötarkoitusta varten.  
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viranomaiset voivat ulkoistaa Harmaan talouden sel-
vitysyksikön kautta harmaan talouden torjunnassa tarvittavat tietopyyntönsä ja saada yhdel-
lä pyynnöllä tiedustelun kohteesta keskeiset viranomaistiedot kokonaiskuvan muodosta-
miseksi kohteesta. Pyydettyjen velvoitteidenhoitoselvitysten (VHS) määrä on selvitysyksi-
kön toiminnan käynnistymisen jälkeen kasvanut räjähdysmäisesti samalla kun niiden ai-
heuttamaa lisätyötä tietojen luovuttajille on olennaisesti helpottanut tietojen keruun ja edel-
leen toimittamisen automatisointi.312 

Menetelmän tehokkuus ja käyttökelpoisuus on lisännyt viranomaisten halukkuutta päästä 
velvoitteidenhoitoselvitysten käyttäjien piiriin ja samalla herättänyt tarpeen tarkistaa niiden 
omia tietojensaantioikeuksia. Uudempien viranomaisten tietojensaantia koskevien hallitus-

                                                 
312 Harmaan talouden selvitysyksikköä koskevat tiedot johtaja Janne Marttiselta ja ylitarkastaja Antti Jauho-
selta 20.9.2017. 
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ten esitysten yhteydessä esityksenä on sekä viranomaisen omia tietojensaantioikeuksia kos-
kevien säännösten muutos että selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvitysten käyttötarkoi-
tusten laajentaminen. Alkuperäisessä Harmaan talouden selvitysyksikössä annetussa laissa 
oli lueteltu 13 velvoitteidenhoitoselvitysten käyttötarkoitusta, vuoden 2017 kesäkuussa niitä 
oli jo 21. 

Velvoitteidenhoitoselvitysten saantia ja niihin tarvittavien tietojen kokoamista helpottaa 
olennaisesti ns. viranomaistietopalvelurajapinta (VTPR), joka mahdollistaa viranomaisten 
väliset sovellus-sovellus -yhteydet VHS-palvelussa. Rajapinnan hyödyntämisen ovat aloit-
taneet Ulosottohallinto, Verohallinto, Tekes, Konkurssiasiamiehen toimisto, Liikennelupa-
viranomainen (ELY-keskus), Työttömyysvakuutusrahasto, Eläketurvakeskus sekä julkisia 
hankintoja tekevät. Työ- ja elinkeinoministeriön, Rahanpesun selvittelykeskuksen, Tullin, 
Työsuojeluhallinnon sekä Valviran rajapintaliittymät on suunnitelmissa toteuttaa vuoden 
2017 aikana.  
Jokaista velvoitteidenhoitoselvitystä varten joudutaan tekemään 10–12 hakua eri tietoläh-
teistä. Automatisoitu VTPR-rajapintapalvelu on lisännyt yleensä tietojen kysyntää, kun 
sellainen on saatu jonkun viranomaisen kohdalla toteutettua. Vaikka tietojen saanti on 
mahdollista ilman rajapintaakin salattua yhteyttä tai pyyntölomaketta käyttäen, niin kynnys 
pyyntöjen tekemiseen nousee, jos käyttäjiltä vaaditaan kirjautumisia tai pyyntölomakkeen 
täyttämistä ja lähettämistä. 
Velvoitteidenhoitoselvitys voi koskea joko pelkästään yritystä tai sekä yritystä että siihen 
sidoksissa olevia ns. organisaatiohenkilöitä selvityksen pyytäjän tiedonsaantioikeuksista 
riippuen. Selvitys sisältää neljä osiota: toiminnan, talouden, velvoitteidenhoidon ja kytken-
nät. Organisaatiohenkilöä koskeva velvoitteidenhoitoselvitys sisältää vain talouden, vel-
voitteidenhoidon ja kytkennät. 
Velvoitteidenhoitoselvitysten saantiin oikeuttava asiakkuus edellyttää, että viranomaisen 
oma lainsäädäntö on kunnossa eli sillä on laissa säädetty valvontatehtävä ja oikeus saada 
tietoja. Joidenkin viranomaisten tietojensaantioikeudet kattavat vain yritykset, joidenkin 
sekä yritykset että niiden organisaatiohenkilöt. Erityisesti valtionapuviranomaisten kohdalla 
lainsäädäntö on vielä heikko; esim. Tekes ja UM myöntävät avustuksia ilman tietoja avus-
tuksen saajan kytkennöistä. Asiakaskunnassa on neljä pääryhmää, joilla on erilaisia tieto-
tarpeita: 

- luvanvaraista toimintaa valvovat viranomaiset, 
- täytäntöönpanoviranomainen eli ulosotto, 
- yritystukia myöntävät ja valtionapuviranomaiset, 
- valvonta- ja rikostorjuntaviranomaiset. 

Velvoitteidenhoitoselvityspyynnöt ajalla 1.1.2015–31.8.2017 
 

     Pyytäjä 2015 2016 1.–8.2017 Yhteensä 
Hankintatoimi 0 0 350 350 
PRH 0 28 0 28 
Rajavartiolaitos 14 46 4 64 
Ulkoasiainministeriö 0 255 0 255 
Valvira 137 602 455 1 194 
Tulli 631 641 602 1 874 
TVR 199 752 427 1 378 
Eläketurvakeskus 2 182 1 828 928 4 938 
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Konkurssiasiamies 2 014 1 831 1 060 4 905 
Verohallinto 4 369 4 081 2 644 11 094 
Aluehallintovirasto 2 195 3 537 5 986 11 718 
Poliisi 3 448 5 968 2 932 12 348 
ELY-keskus 7 382 7 897 5 729 21 008 
TEKES 42 250 62 356 74 475 179 081 
Ulosotto 96 449 102 791 86 265 285 505 

     Yhteensä 161 270 192 613 181 857 535 740 
 
Tilastot eivät kerro eri viranomaisten käyttöaktiivisuudesta koko totuutta. Esimerkiksi kon-
kurssiasiamies pyytää velvoitteidenhoitoselvitykset kaikista konkursseista. Tulli käyttää 
velvoitteidenhoitoselvityksiä vielä suhteellisen vähän. Toisaalta tullilla ja verohallinnolla 
on paljon muitakin analyysivälineitä. Tekesin suuri lukumäärä johtuu siitä, että sillä on vel-
voitteidenhoitoselvityksen automaattipäivitys. 
Velvoitteidenhoitoselvitysten käyttäjäkuntaan kohdistuu laajentumispaineita. Eduskunnassa 
on käsiteltävänä hallituksen esitys 120/2017 eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistel-
mien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuo-
jamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rikoslain 30 luvun 
muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan Harmaan talouden selvitysyksikön velvoitteidenhoito-
selvitysten 6 §:ssä lueteltuihin käyttötarkoituksiin lisättäisiin kohta 22, jonka mukaan vel-
voitteidenhoitoselvitys laaditaan tukemaan myös matkapalveluyhdistelmien tarjoajista an-
netun lain 14, 17 ja 18 §:ssä säädetyn tehtävän hoitamista.313 
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralla on rekisteröintiin ja elintarvikepetosten torjuntaan 
liittyviä tehtäviä. Evira ja harmaan talouden selvitysyksikkö selvittävät yhdessä lainsäädän-
nön muutostarpeita tiedonsaantioikeuden laajentamiseksi. Finanssivalvonnan ja Verohal-
linnon väliltä puuttuvien tiedonsaantioikeuksien täydentäminen on kirjattu viimeisimpään 
harmaan talouden torjuntaohjelmaan. Uuden rahanpesulain myötä aluehallintovirastoista 
tulee rahanpesun torjuntaviranomaisia ja niiden oikeudet velvoitteidenhoitoselvityksiin tuli-
si toteuttaa ennen lain voimaantuloa kesällä 2018. Merkittävää velvoitteidenhoitoselvitys-
ten käyttötarvetta tulee sisältymään Sote-lainsäädäntöön, jossa rekisteröinnin ja toimiluvan 
edellytyksiksi on tulossa julkisten velvoitteiden hoitaminen. 
Sekä poliisihallinnon että ulosottohallinnon taholta on esitetty toiveita Harmaan talouden 
selvitysyksikön tehtäväkentän laajentamisesta siten, että velvoitteidenhoitoselvitykset voi-
taisiin saada muistakin kuin organisaatiohenkilöistä ja muidenkin kuin organisaation toi-

                                                 
313 Hallituksen esityksen HE 120/2017 vp mukaan matkapalveluyhdistelmien tarjoajan on asetettava matkus-
tajien mahdolliset menetykset turvaava vakuus, jonka hyväksyy Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto pitää laissa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi rekisteriä sellaisista matkapalveluyhdis-
telmien tarjoajista, joiden on asetettava vakuus 3 §:n nojalla. Rekisteröitävältä edellytetään vakuuden asetta-
misen lisäksi, että tämä ei ole konkurssissa eikä ole kolmen edeltävän vuoden aikana toistuvasti tai huomatta-
vassa määrin laiminlyönyt hoitaa veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuihin 
sekä Tullin perimiin maksuihin liittyvät velvollisuutensa. Lain noudattamista valvovat Kilpailu- ja kuluttajavi-
rasto sekä aluehallintovirastot, joilla on oikeus salassapitovelvollisuuden ja muiden tiedonsaantia koskevien 
rajoitusten estämättä saada maksutta valvonnan, rekisteröinnin edellytysten ja rekisteristä poistamisen edelly-
tysten selvittämisen kannalta välttämättömät tiedot toiselta viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta. Tie-
dot voidaan luovuttaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sekä aluehallintovirastolle myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai muutoin sähköisesti. Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä aluehallintovirasto saavat salassapitosäännös-
ten estämättä luovuttaa valvonnassa saamiaan matkapalveluyhdistelmien tarjoajaa koskevia tietoja muulle 
viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle, jos se on niiden tehtävien suorittamisen kannalta välttämätöntä, 
sekä syyttäjälle syyteharkintaa varten ja esitutkintaviranomaiselle rikosten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. 
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minnan yhteydessä tapahtuneiden ja vähintään vuoden rangaistusmaksimia edellyttävien 
rikosten ennalta estämistä ja selvittämistä varten. Selvitys olisi poliisin mukaan erittäin tar-
peellinen järjestäytyneen rikollisuuden toimijoiden laittomien toimien paljastamiseksi ja se 
pitäisi saada myös silloin, kun on vihje- tai muu sellainen tieto rikollisesta toiminnasta, 
mutta ei vielä syytä epäillä rikosta ja toimitaan rikoksen paljastamiseksi sekä rikoshyödyn 
jäljittämiseksi. Lisäksi sekä verotietolakiin että Harmaan talouden selvitysyksiköstä annet-
tuun lakiin tarvittaisiin maininta tietojen luovuttamisesta myös rikoksen paljastamiseksi.314 
Organisaatiohenkilökäsitteestä luopuminen todennäköisesti lisäisi merkittävästi Ulosotto-
hallinnon ja Rahanpesun selvittelykeskuksen velvoitteidenhoitoselvitysten käyttöä. 

13 Loppusanat 

Tutkimuksen kohteena olleen neljännesvuosisadan aikana ajatus sekä viranomaisyhteistyön 
että muilta viranomaisilta saatavien tietojen tarpeellisuudesta talousrikosten ja harmaan 
talouden torjunnassa on lyönyt itsensä läpi. Vielä 1990-luvun alussa viranomaisten tietojen 
saantia koskevat säännökset koskivat lähinnä yksittäisiä jonkin viranomaisen toimintakent-
tään kuuluvassa prosessissa tarvittavia tietoja. Nykyisin viranomaisia koskeviin säännöksiin 
kuuluu lähes poikkeuksetta säännös sekä tietojen saannista muilta viranomaisilta että oi-
keudesta luovuttaa tietoja muille viranomaisille. 
Talousrikostorjuntaohjelmien ja niitä valmistelleiden työryhmien vaikutus tietojenvaihtoa 
koskevien säännösten ja viranomaisyhteistyötä korostavan ajattelutavan kehittymiseen on 
erityisesti tarkastelujakson alkupuolella ollut merkittävä. Monet säännösmuutoksista ovat 
käynnistyneet suoraan ohjelmien tai työryhmien ehdotusten vaikutuksesta ja niihin on vii-
tattu myös hallituksen esitysten perusteluissa. Myöhempinä vuosina tietojenvaihdon tarvet-
ta on pidetty luonnollisena myös ministeriöiden omassa säännösvalmistelussa. 
Tietojen luovutusoikeus voi olla passiivista eli toisen viranomaisen pyynnöstä tapahtuvaa 
tai aktiivista eli omasta aloitteisesta tapahtuvaa. Painopiste säännösmuutoksissa on ollut 
ensiksi mainituissa. Suuri osa halutuista tiedoista on koskenut verotustietoja, joilla on sel-
keästi tarvetta ja kysyntää muiden viranomaisten toiminnassa erityisesti silloin kun kysy-
mys on talousrikosten ja harmaan talouden torjunnasta tai esimerkiksi tukien väärinkäytös-
ten estämisestä. Haluttujen tietojen laajuudessa on tapahtunut selkeää eskaloitumista. Eten-
kin alkuvaiheessa pidettiin monesti riittävänä saada tietoja verojen maksuun liittyvistä lai-
minlyönneistä, myöhemmin haluttiin muitakin verotukseen liittyviä tietoja. Vähitellen mu-
kaan tulivat myös tarkastushavainnot ja aivan viime aikoina kysymyksessä olevan yrityksen 
taustahenkilöt ja näiden yritystoimintaa koskevat tiedot. 
Vielä 1990-luvulla kaivattu joukkotietojen luovuttamismahdollisuus on monessa kohden 
toteutunut, samoin nykyisin tietojen luovutus teknisen käyttöyhteyden avulla. Uutta ajatte-
lutapaa edustaa työsuojeluviranomaisten vuoden 2016 säännösuudistuksen yhteydessä saa-
ma oikeus tietojen saamiseen paitsi yksittäisen valvontatapauksen käsittelyä, myös valvon-
nan kohdentamista varten. Periaatteellisesti merkittävä muutos on mahdollisuus salassa 
pidettävien tietojen luovuttamiseen muillekin kuin valtion viranomaisille ja niihin rinnastet-
taville julkisia tehtäviä suorittaville vuonna 2017 voimaan tulleen uuden hankintalain seu-
rauksena, jolloin hankintayksiköt saivat oikeuden pyytää viranomaisilta salassapitosäännös-
ten estämättä välttämättömät tiedot harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden olemassa-
olon selvittämiseksi. Jo sitä ennen olivat eräät julkista tehtävää hoitavat yhteisöt ja lakisää-
                                                 
314 Poliisitarkastaja Minna Immonen, Poliisihallitus, sähköposti 3.7.2017. 



 

244   EDILEX Edita Publishing Oy 2018 

teisistä tehtävistä huolehtivat vakuutusyhtiöt ja eläkelaitokset päässeet eräiden tietojen 
saantioikeuden piiriin. 
Viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon ovat säännöstasolla vaikuttaneet yleislakeina hen-
kilötietolaki ja julkisuuslaki, erityislakeina kunkin viranomaisen toimintaa koskevat salas-
sapitosäännökset sekä säännökset niiden oikeudesta saada tietoja toisilta viranomaisilta ja 
vastavuoroisesti luovuttaa tietoja muille viranomaisille. Tarkastelujakson aikana on alettu 
kiinnittää lisääntyvää huomiota yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan sekä henkilörekis-
tereiden tietosuojan tarpeeseen. Perustuslakivaliokunnan kannanotot luovutettavien tietojen 
määrittelyn tarkkarajaisuudesta ja täsmällisyydestä sekä niiden välttämättömyydestä saajan 
tehtävien kannalta ovat vaikuttaneet viranomaisten tietojen saanti- ja luovutusoikeuksia 
koskevien säännösten muotoiluun.  
Harmaan talouden ja talousrikosten torjunnassa tarvittavat tiedot ovat pääsääntöisesti yri-
tystä tai henkilön yritystoimintaa koskevia tietoja, tuskin koskaan arkaluontoisia henkilötie-
toja, jollaisiksi yritystoimintaan liittyviä tietoja ei voida katsoa.315 Tässä suhteessa perustus-
lakivaliokunnan omaksuma kanta johtaa osittain tarpeettomilta tuntuviin rajoituksiin ja 
sääntelyn raskauteen esimerkiksi yritystoiminnan laiminlyöntejä koskevien tietojen luovu-
tusrajoituksissa. 
Viranomaisten välisen tietojenvaihdon merkittävä lisääntyminen tarkoittaa sitä, että viran-
omaisen päätökset voidaan tehdä aikaisempaa paremman kokonaiskuvan perusteella, olipa 
sitten kysymys yksittäisestä toiminnan kohteesta tai kohdejoukosta, josta valitaan valvon-
nan kohteiksi otettavat. Kokonaisvaltaiset, eri viranomaisilta saadut tiedot voivat paljastaa 
yrityksen harjoittaman harmaan talouden, vahvistaa epäilyjä rahanpesusta, estää yritystuen 
kohdentamisen väärinkäytöksiin tai auttaa tilaajavastuutarkastajia kohdistamaan tarkastus-
resurssinsa oikeisiin kohteisiin. Kysymys on viranomaisresurssien tehokkaammasta käytös-
tä, yhteiskunnan varojen säästämisestä ja sen estämisestä, että rehelliset yrittäjät joutuvat 
tarpeettomien valvontatoimenpiteiden kohteiksi. 
Tietojenvaihtoa koskevien säännösten muutosprosessi ei 25 vuoden aikana ole sujunut kit-
kattomasti ja tasapainoilu tietosuojakysymysten ja väärinkäytösten ehkäisyn ja paljastami-
sen välillä on tuottanut ongelmia. Puutteita tietojenvaihtoa koskevissa säännöksissä on mit-
tavasta kehityksestä huolimatta edelleen, ja esimerkiksi tietojenvaihdon määrän ja laadun 
räjähdysmäiseen kasvuun nostanut velvoitteidenhoitoselvitysjärjestelmä voisi toimia vielä 
tehokkaammin, jos väärinkäytösten estämiseen tarvittavien tietojen ymmärrettäisiin katta-
van yksittäisen juridisen henkilön lisäksi myös koko sen vastuuhenkilöiden muodostaman 
lähipiirin yritystoiminnan. 
Vielä 1990-luvun alussa tuskin kukaan olisi voinut kuvitella, että talousrikosten ja harmaan 
talouden torjuntaan osallistuvien viranomaisten välillä liikkuisi vuosittain satoihin tuhansiin 
yrityksiin ja niiden vastuuhenkilöihin liittyvä tietojen määrä. Ongelmana ei enää ole niin-
kään toisilta viranomaisilta saatavan tiedon määrä kuin kyky sen analysointiin ja hyväksi-
käyttöön. Kysymys on siitä, ohjaavatko organisaatiot toimintaansa hyödyntämään eri vi-
ranomaistietoja riskiasiakkaiden tunnistamisessa ja onko niillä riittävästi resursseja, työme-
netelmäohjeita tai koulutusta tarjolla tietoja hyödyntäville yhdenmukaisten menettelyjen ja 
osaamisen kasvattamiseksi.316 

                                                 
315 Henkilötietolain (323/1999) 8 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä, jos on kysy-
mys henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti 
saatavilla olevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeuksien 
ja etujen turvaamiseksi. 
316 Johtaja Janne Marttinen, Harmaan talouden selvitysyksikkö 20.9.2017. 
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Samalla kun muilta viranomaisilta päätöksenteon tueksi saatavan tiedon määrä on huimasti 
kasvanut, sen merkitys päätöksenteossa saattaa vähentyä aineellisen lainsäädännön muutos-
ten seurauksena. Esimerkiksi liikennekaaren ja alkoholilainsäädännön valmistelun yhtey-
dessä tehdyt ehdotukset lupavaatimusten löysentämisestä tai luvanvaraisuuden poistamises-
ta heikentäisivät myös yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden aikaisempia laiminlyöntejä ja 
velvoitteiden hoitamista koskevien tietojen merkitystä harmaan talouden ja talousrikolli-
suuden torjunnassa. 
Pyynnöstä tapahtuva tietojen vaihto on edistynyt oma-aloitteista väärinkäytösepäilyistä 
ilmoittamista nopeammin. Viimeksi mainitussa ei ole kysymys pelkästään säännöksistä 
vaan suuressa määrin myös asenteista ja ajattelutavasta, jonka mukaan viranomaisen ei pi-
täisi toiminnassaan rajoittua tarkastelemaan vain omaa kapeaa tehtäväkenttäänsä vaan yh-
teiskunnan etua kokonaisuutena. 

Liite 1. Käsitteellisiä ja oikeudellisia rajanvetoja 

1 Harmaa talous 

Harmaan talouden käsitteen rajausta hankaloittaa muun muassa se, että sen merkitys vaihte-
lee käyttöyhteydestä riippuen.317 Esimerkiksi verotarkastuksissa harmaan talouden määrit-
telykriteereinä on ollut muun muassa puuttuva myynti, vääränsisältöiset kuitit tai kuitti-
kauppa sekä viranomaisyhteistyönä tehty tarkastus. Mikäli yksikin kriteeri on täyttynyt, on 
tarkastus tilastoitu harmaan talouden tarkastukseksi.318 Esimerkiksi ensimmäiseen talousri-
kostorjuntaohjelmaan sisältyi harmaan talouden määritelmä. Kyseessä on toiminta, josta 
saadusta tulosta ei ole maksettu lakisääteisiä veroja ja maksuja sen johdosta, että toiminta 
on tapahtunut viranomaisilta salassa tai siitä on annettu virheellistä, harhaanjohtavaa tai 
puutteellista tietoa.319 Harmaan talouden piiriin on luettu myös harmaatuonti. Tähän mah-
dollisuuteen on viitattu jo ennen ensimmäistä talousrikostorjuntaohjelmaa rikoslainsäädän-
nön kokonaisuudistuksen toisessa vaiheessa.320 Harmaatuonti luonnehdittiin toiminnaksi, 
jossa aikanaan luvallisesti tavaramerkillä varustettuja ja liikkeelle laskettuja tavaroita tuo-
daan maahan ohi valtuutetun maahantuojan. 
Harmaasta taloudesta on olemassa myös legaalimääritelmä, joka on löydettävissä Harmaan 
talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 2 §:n 3 kohdasta. Määritelmän mukaan 
harmaalla taloudella tarkoitetaan ”organisaation sellaista toimintaa, josta aiheutuvia laki-
sääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen, lakisääteisten eläke-, tapaturma- tai työttö-
myysvakuutusmaksujen taikka tullin perimien maksujen suorittamisen välttämiseksi tai 
perusteettoman palautuksen saamiseksi”. Siitä huolimatta, että kysymys on legaalimääri-
telmästä, sitä sovelletaan ainoastaan mainittua lakia sovellettaessa. Määritelmä onkin näh-
tävä Harmaan talouden selvitysyksikön tietojen saanti- ja käsittelyoikeuksia rajaavaksi teki-
jäksi. Samalla sillä on pyritty estämään vaikutelma siitä, että yksikkö tulisi laajassa mitassa 

                                                 
317 Ks. yllä mainitusta problematiikasta esimerkiksi Schneider – Enste (2002). Määrittelyongelmiin ei siis 
törmätä vain Suomessa, vaan yhtä lailla kansainvälisesti. 
318 Näin TEM raportteja 21/2012, s. 8. Ks. myös Schneider – Williams (2013). 
319 Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden 
vähentämiseksi vuosina 1996–1998. 
320 HE 94/1993 vp. 
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käsittelemään yksityishenkilöiden henkilökohtaisen tietosuojan piiriin kuuluvia tietoja, 
koska lain määritelmässä harmaa talous on rajattu vain organisaation toimintaan.321 
Harmaan talouden määritelmä on tullut esille myös lain esitöissä, osin toki verraten yliol-
kaisesti. Esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 16/1997 vp viitattiin RL 29 luvun 1 §:n 
veropetosta koskevaan säännökseen.322 Tällöin todettiin, että tällaisen harmaan talouden 
piiriin kuuluvat esimerkiksi tapaukset, joissa arvonlisäverovelvollinen jättää tekemättä il-
moituksen toiminnan aloittamisesta ja jää näin viranomaisvalvonnan ulkopuolelle, sekä ne 
tilanteet, joissa työnantajan tulisi työntekijöilleen maksamistaan suorituksista toimittaa en-
nakkoperintälain (1118/1996) mukainen ennakonpidätys, mutta työnantaja laiminlyö tämän 
velvollisuutensa ja maksaa suoritukset pimeänä palkkana323. Kun palkansaaja ei tällaisessa 
tilanteessa yleensä ilmoita ansioitaan verottajalle, lopputulos on se, että verotulo jää sekä 
ennakonpidätyksen että työnantajan sosiaaliturvamaksun osalta kertymättä veronsaajille. 
Harmaassa taloudessa toimii lukuisia yrittäjiä, joiden koko toiminnan perusta on rakennettu 
sille, ettei viranomaisille tehdä mitään toimintaan liittyviä ilmoituksia, jolloin laissa säädet-
tyjen velvollisuuksien laiminlyöminenkin on helppoa. Viranomaisen kehotuksen toimitta-
minen tällaisille yrittäjille on käytännössä lisäksi usein mahdotonta, koska he pakoilevat 
esimerkiksi postilokero-osoitteissa. 

Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitys HE 16/1997 vp aiheutti kuitenkin ristive-
toa. Eräät lakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat olivat vastustaneet veropetossään-
nöksen muuttamista samankaltaisin perustein, joilla lakivaliokunta perusteli lain 
nykyistä sanamuotoa. Lisäksi oli esitetty, että muutos ulottaisi rikosoikeudellisen 
seuraamusjärjestelmän tarpeettomasti laiminlyönteihin, joista voitiin määrätä hal-
linnollinen sanktio, veronkorotus. Rangaistussäännöksen laajentamista oli pidetty 
myös kohtuuttomana, koska vero-oikeudelliset säännökset olivat epäselviä ja huo-
nosti tunnettuja. Erityisesti oltiin huolissaan siitä, että tietämättömyydestä ja inhi-
millisistä erehdyksistä johtuvat ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnit tulivat ran-
gaistaviksi. Lakivaliokunnan mukaan hallituksen esityksessä perusteltiin muutoseh-
dotusta painavin argumentein. Esitys oli osa talousrikollisuuden ja harmaan talou-
den vähentämistoimenpiteistä. Näistä syistä ja saadun selvityksen perusteella valio-
kunta katsoikin, että veropetossäännöstä oli syytä muuttaa siten, ettei ilmoitusvel-
vollisuuden laiminlyönnin rangaistavuus enää edellyttänyt sitä edeltävää viranomai-
sen kehotusta ilmoituksen antamiseen. Muutosta vastaan esitetty kritiikki oli ollut 
osittain perusteetonta tai ylimitoitettua.324 

Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa ”Suomen kan-
sainvälistyvä harmaa talous” käytettiin fiskaalista harmaan talouden käsitettä erotukseksi 
kansantaloudellisesta harmaan talouden käsitteestä.325 Viimeksi mainitulla tarkoitetaan 
sellaista tuotannollista toimintaa, joka ei ole mukana kansantalouden tilinpidossa ja jää pois 
bruttokansantuotelaskelmista. Suomessa perinteisesti käytetyn fiskaalisen määritelmän mu-
kaan harmaalla taloudella tarkoitetaan sinänsä laillista taloudellista toimintaa, joka tapahtuu 
viranomaisilta salassa tai jonka tulo salataan siitä menevien verojen ja maksujen välttä-
miseksi. Harmaan talouden määrää mitataan tämän määritelmän perusteella verotuksen 
ulkopuolelle jätettyjen tulojen määrällä. 
Erikseen on pantava merkille välillinen harmaa talous, joka muodostuu työntekijöiden lain 
ja työehtosopimusten vastaisesta alipalkkauksesta. Vaikka siinä ei suoraan laiminlyödä ve-
roja ja sosiaaliturvamaksuja, yhteiskunnan kannalta aiheutuu merkittäviä veropohjan mene-
                                                 
321 Käsitteeseen liittyvästä problematiikasta esimerkiksi Määttä (2014a). 
322 Ks. veropetokseen liittyen esimerkiksi Lehtonen (1998) ja Törmänen (2007). 
323 Ks. esimerkiksi Harmaan talouden selvitysyksikkö. Harmaa talous 2011. 
324 LaVM 16/1997 vp. 
325 Hirvonen et. al (2010). 
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tyksiä, kun työehtosopimusten tai lain mukaisen palkan ja tosiasiassa maksetun palkan ero-
tuksesta jäävät verot ja sosiaalivakuutusmaksut kertymättä.326 
Tarkastusvaliokunnalle tehdyssä tutkimuksessa ”Suomen kansainvälistyvä harmaa talous” 
(2010) pohdittiin myös harmaan talouden käsitteen rajaamista siinä mielessä, miten suurten 
yritysten veronvälttelytoimet voidaan ottaa siihen mukaan. Periaatteessa aikanaan suurta 
huomiota herättäneiden Saloran ohimyynnin ja Valintatalon pimeän kassan kaltaiset ta-
paukset eivät eroa tavallisesta pizzerian ohimyynnistä muutoin kuin mittakaavaltaan. Sen 
sijaan aggressiivinen verosuunnittelu jää selkeästi harmaan talouden harmaan talouden kä-
sitteen ulkopuolelle327. Myöskään siirtohinnoittelu ei sisälly harmaan talouden määritel-
mään328. 
Hallituksen kansainvälisen veronkierron vastaisessa toimintaohjelmassa 12.3.2014 on mää-
ritelty puheena olevaa käsitteistöä. Ensinnäkin veron välttelyllä tarkoitetaan tiettyjä toimia, 
joilla verovelvolliset pienentävät valtioiden veropohjaa ja näin myös verotuottoja. Vero-
tuottoja voivat pienentää esimerkiksi harmaa talous, veron kiertäminen tai eriasteinen vero-
suunnittelu mukaan lukien aggressiivinen verosuunnittelu. Toiseksi veron kiertämisellä 
tarkoitetaan verolainsäädännön tarkoituksen vastaista järjestelyä. Veronkiertämissäännök-
sen soveltamisedellytykset on yleensä määritelty verolainsäädännössä.329 Kolmanneksi 
verosuunnittelulla tarkoitetaan verolainsäädännön mukaista laillista toimintaa, jolla vero-
velvollinen pyrkii pienentämään maksettavaa veroa. Verosuunnittelussa verovelvollinen 
yleensä valitsee vaihtoehtoisista verolainsäädännön mukaisista toimintatavoista verotehok-
kaimman. Neljänneksi aggressiiviselle verosuunnittelulle ei ole yksiselitteistä määritelmää 
eikä rajanveto verosuunnitteluun ole aina selkeä. Sillä voidaan tarkoittaa sinänsä laillisten 
järjestelyjen käyttämistä, jotka ovat ristiriidassa lain perimmäisen tarkoituksen kanssa. Ag-
gressiivinen verosuunnittelu voidaan myös määrittää keinotekoisten toimintojen tai raken-
teiden käyttämisenä ja verojärjestelmien erojen hyväksikäyttönä, jolloin valtioiden vero-
sääntöjen vaikutus heikkenee ja verotuloja menetetään. Veron välttelyn vastaisessa toimin-
nassa on tunnistettava verovelvollisten sellaiset toimenpiteet, joihin puututaan. Huomioon 
on otettava myös kansainväliset hankkeet, joilla pyritään puuttumaan veron välttelyyn sekä 
kansallisten toimenpiteiden vaikutus yritysten kilpailukykyyn. 
Harmaan talouden selvitysyksikkö on työelämä- ja tasa-arvolautakunnan asiantuntijakuu-
lemisessa harmaasta taloudesta 6.10.2015 todennut muun muassa seuraavaa: 

Harmaan talouden torjuntaan osallistuu suuri joukko viranomaisia ja muita julkista 
tehtävää hoitavia. Joillakin näistä on suoraan julkisiin maksuihin liittyviä valvonta-
tehtäviä, kun taas toisten tehtävät liittyvät esim. rikosten selvittämiseen tai maksu-
jen täytäntöönpanoon. Harmaan talouden torjunnaksi voidaan myös lukea esim. eri-
laisten lupien ja luvanvaraisten toimialojen valvonta tai yritystukien myöntämisen 
yhteydessä suoritettava valvonta. Harmaan talouden torjunnaksi on katsottu myös 

                                                 
326 Ks. tämän vaikutuksista esimerkiksi Hirvonen (2012). 
327 Tässä voidaan mainita VML 28 §:n säännös veron kiertämisestä ja VML 29 §:n säännös peitellystä osin-
gosta. Ks. myös Verohallinnon ohje. Veron kiertämissäännöksen soveltaminen. 2.8.2016, Diaarinumero: 
A126/200/2014. 
328 VML 31 §:ssä säädetään siirtohinnoitteluoikaisusta. Pykälän 1 momentin mukaan jos verovelvollisen ja 
häneen etuyhteydessä olevan osapuolen välisessä liiketoimessa on sovittu ehdoista tai määrätty ehtoja, jotka 
poikkeavat siitä, mitä toisistaan riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu, ja verovelvollisen elin-
keinotoiminnan tai muun toiminnan verotettava tulo on tämän johdosta jäänyt pienemmäksi tai tappio on 
muodostunut suuremmaksi kuin se muutoin olisi ollut, lisätään tuloon määrä, joka olisi kertynyt ehtojen vasta-
tessa sitä, mitä toisistaan riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu. 
329 Tosin veronkiertonormit on kirjoitettu tavallisesti joustavalla tavalla. Tämä on perusteltua, kun otetaan 
huomioon niiden yksilöllisten olosuhteiden runsaus, joissa veronkiertonormia sovelletaan ja se, että toimin-
taympäristö on hyvin dynaaminen. 
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työsuojeluviranomaisten ja ympäristöviranomaisten julkisten velvoitteiden hoitami-
sen valvontaan liittyvä toiminta sekä ainakin osittain kilpailu- ja kuluttajaviran-
omaisten ja finanssivalvonnan toiminta. Harmaan talouden torjuntaa sivuavia tehtä-
viä on lisäksi ulkomaalaisvalvontaa suorittavilla viranomaisilla. Lisäksi harmaan ta-
louden torjuntaan osallistuvat syyttäjälaitos sekä tuomioistuimet. 

Tämä luonnehdinta on tarjonnut lähtökohdan myös käsillä olevalle tutkimukselle osoittaen 
samaan aikaan harmaan talouden torjunnan moninaisen luonteen sekä viranomaistoiminto-
jen pirstoutuneisuuden. Viimeksi mainitun kannalta on syytä viitata edelleen Harmaan ta-
louden selvitysyksikön lausuntoon, jossa mainitaan veroihin ja maksuihin liittyvän valvon-
nan kannalta useita relevantteja tahoja, vaikka samalla korostettiinkin, ettei luettelo ole tyh-
jentävä. Näitä ovat  

• Verohallinto verotusta ja verovalvontaa (verotarkastus, verojen perintä ja niihin liittyvät 
rikosasiat) silmällä pitäen, 

• Tulli tulliverotusta ja tullivalvontaa (tarkastus ja perintä) sekä tullirikosasioihin liittyvä 
esitutkintaa silmällä pitäen, 

• Eläketurvakeskus työeläkevakuuttamisvelvollisuuden noudattamisen valvontaa koske-
vissa asioissa, 

• Työttömyysvakuutusrahasto työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien velvollisuuksien 
valvonnassa ja perinnässä, 

• Tapaturmavakuutuskeskus tapaturmavakuuttamisvelvollisuuden noudattamisen valvon-
nassa sekä 

• vakuutusyhtiöt lakisääteisten vakuutusten (eläke- ja tapaturmavakuutukset) valvonnassa. 
Harmaaseen talouteen liittyvien rikosten selvittämisessä ja täytäntöönpanossa keskeisessä 
asemassa ovat puolestaan  

• poliisi (rikosten ennalta estäminen, paljastaminen sekä selvittäminen, rahanpesun estä-
minen ja selvittäminen, liiketoimintakiellon edellytysten selvittäminen ja noudattamisen 
valvonta), 

• Tulli (tullirikosten ennalta estäminen, paljastaminen sekä selvittäminen), 
• Rajavartiolaitos (laittomaan maahantuloon liittyvien rikosten ennalta estäminen, paljas-

taminen sekä selvittäminen), 
• ulosotto (julkisiin velvoitteisiin liittyvien maksujen täytäntöönpano). 
Viranomaistoimintojen pirstoutuneisuus johtaa vääjäämättä tutkimuksemme kysymyksen-
asettelun äärelle: Millä tavalla onnistutaan turvaamaan yhteistyö niiden viranomaistahojen 
välillä, jotka osallistuvat harmaan talouden torjuntaan? Vastaus nojaa hyvin pitkälti siihen, 
että yhteistyöstä, tässä tapauksessa tietojenvaihdosta säädetään lailla. Tämän vuoksi yksi 
keskeinen näkökulma tutkimuksessamme onkin oikeudellinen, toisin sanoen niiden oikeu-
dellisten haasteiden kartoittaminen, jotka lainsäädäntö, käytännössä perustuslakimme, aset-
taa. 
Harmaan talouden torjunnan kannalta keskeisenä voidaan pitää lisäksi verovajeen käsitet-
tä.330 Esimerkiksi eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnössä TrVM 4/2012 vp käydään 
läpi verovajetta verraten laajasti. Suomen verohallinto määrittelee verovajeen lakien mukai-
sen ja täysimittaisen verokertymän ja todellisen verokertymän väliseksi erotukseksi. Ruot-
sin verohallinnossa verovaje määritellään erotukseksi, joka saadaan, kun kaikista niistä ve-
roista, jotka verovelvollisten tulisi maksaa, jos he ovat ilmoittaneet verottajalle kaiken vero-
                                                 
330 Verovajeella kuvataan lainmukaisen verokertymän ja todellisen verokertymän välistä erotusta. Harmaa 
talous on tunnetuin verovajetta kerryttävä seikka, mutta sitä synnyttävät myös osaamattomuus, huolimatto-
muus, lakien tulkintaan liittyvät ongelmat sekä Verohallinnon asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden tekemät 
virheet verojen summissa tai aikatauluissa. Ks. www.vero.fi. Verovajeen määrittely ja kertyminen. 

http://www.vero.fi/
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tettaviin tuloihin liittyvän toimintansa täysin oikein, vähennetään verottajalle todellisuudes-
sa maksetut verot. Verovajeen kokonaismäärä on usein satunnaistarkastuksiin perustuvana 
työläs arvioida, ja kyse on suuruusluokka-arviosta. Suomessa verovajeen arvioidaan olevan 
4–8 miljardia euroa eli 4–6 % bruttokansantulosta ja 7–9 % verokertymästä. Valtiontalou-
den kannalta verovaje on merkittävä.331 Tarkastusvaliokunta analysoi myös verovajeen 
syitä, seurantaa ja pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Verovajetta aiheuttavat rekiste-
röinnin puutteet, ilmoittamatta jättäminen, väärän sisältöiset ilmoitukset, erehdykset ja 
muut tahattomat virheet, tulkinnalliset asiat, aggressiivinen verosuunnittelu, maksuviiväs-
tykset ja -puutteet sekä harmaa talous. Lisäksi tarkastusvaliokunta esitti verovajeen pienen-
tämistä koskevia kehittämistoimia. Harmaan talouden selvitysyksikön mukaan erityisesti 
harmaan talouden aiheuttamaa verovajetta voidaan torjua toimenpiteillä, jotka lisäävät kiin-
nijäämisriskiä ja viranomaisten reagointivalmiutta, kehittävät hallinnollista ja rikosoikeu-
dellista seuraamusjärjestelmää, pienentävät harmaasta taloudesta saatavaa hyötyä ja lisäävät 
yritystoiminnan läpinäkyvyyttä, viranomaisrekisterien luotettavuutta ja yritysten omia val-
vontamahdollisuuksia.332 

2 Talousrikokset 

Harmaan talouden legaalimääritelmän mukaiset teot sisältyvät periaatteessa myös talousri-
koksen määritelmään. Talousrikostorjuntaohjelmissa on käytetty sisäasiainministeriön ta-
lousrikollisuuden määritelmää, jonka mukaan talousrikoksella tarkoitetaan yrityksen, jul-
kishallinnon tai muun yhteisön toiminnan yhteydessä tai niitä hyväksi käyttäen tapahtuvaa, 
huomattavaan välittömään tai välilliseen taloudelliseen hyötyyn tähtäävää rangaistavaa te-
koa tai laiminlyöntiä.333 Yrityksen tai muun yhteisön toiminnan yhteydessä tapahtuneet 
verorikokset (RL 29 luku), kirjanpitorikokset (RL 30 luku), velallisen rikokset (RL 39 lu-
ku), arvopaperimarkkinarikokset (RL 51 luku) ja osakeyhtiörikokset (OYL 25 luku) ovat 
kuitenkin aina talousrikoksia.334 Käytännössä valtaosa paljastetuista harmaan talouden ta-
pauksista hoidetaan hallinnollisin toimenpitein eikä esimerkiksi verohallinnon poliisille 
tekemistä rikosilmoituksista voida tehdä johtopäätöksiä harmaan talouden laajuudesta ja 
sen kehityksestä. Tutkimuksen kannalta on kuitenkin huomattava, että talousrikoksiin sisäl-
tyy paljon muitakin kuin harmaan talouden piiriin kuuluvia rikoksia, ja jotkut torjuntaoh-
jelmaan otettujen toimenpiteiden tarkoitetut tai tosiasialliset vaikutukset voivat olla muu-
hun kuin varsinaiseen harmaaseen talouteen kohdistuvia. 
Talousrikossäännökset eivät ole vielä järin vanhoja. Pääosa niistä on tullut voimaan vuoden 
1991 alussa osana rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäistä vaihetta.335 Tältä ajalta ovat 
muiden muassa RL 29 luvun säännökset rikoksista julkista taloutta vastaan, RL 30 luvun 
säännökset elinkeinorikoksista, RL 39 luvun velallisen rikoksia koskevat säännökset ja RL 
46 luvun säännöstelyrikoksia ja salakuljetusta koskevat säännökset. Rikoslain kokonaisuu-
distuksen toisessa vaiheessa puolestaan säädettiin muun ohella oikeushenkilön rangaistus-

                                                 
331 TrVM 4/2012 vp. 
332 TrVM 4/2012 vp. Viranomaisten välisen tietojenvaihdon esteiden purkaminen on osaltaan yksi keino, jolla 
verovajetta voidaan pienentää. Toisaalta yksittäisten tietojenvaihtosäännösten vaikutuksesta verovajeen suu-
ruuteen ei ole empiiristä evidenssiä. 
333 Ks. esimerkiksi Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja har-
maan talouden vähentämiseksi vuosina 1996–1998. Tässä ensimmäisessä talousrikostorjuntaohjelmassa tode-
taan talousrikoksilla tarkoitettavan taloudelliseen hyötyyn tähtääviä rikoksia, jotka tapahtuvat yritystoiminnan 
tai muun organisoidun toiminnan yhteydessä. 
334 Talousrikoksen määrittelystä esimerkiksi Hakamo et al. (2009), s. 37–39. 
335 Ks. lähemmin HE 66/1988 vp. 
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vastuuta koskeva RL 9 luku ja työrikoksia koskeva RL 47 luku.336 Nämä säännökset tulivat 
voimaan 1.9.1995. Rahanpesusta otettiin oma säännös rikoslakiin vuonna 1994. Talousri-
kollisuuden ja harmaan talouden vastainen toiminta on 1990-luvun jälkipuoliskolta alkaen 
ollut eräs keskeisistä poliisin ja eräiden muiden viranomaisten tehtävistä. Valtioneuvoston 
periaatepäätöksissä vuosilta 1996, 1998 ja 2001 on kiinnitetty runsaasti huomiota rikoksella 
saadun omaisuuden jäljittämiseen ja takaisinsaantiin. Samaan on pyritty ulosottolakiin teh-
dyillä muutoksilla sekä rikoslain menettämisseuraamuksia koskevalla lainmuutoksella, joka 
tuli voimaan 1.1.2002.337 
Kun oikeuskäytännöstä oli saatu riittävästi tietoja sen arvioimiseksi, oliko rikoslain talous-
rikossäännöksissä korjaamisen tarvetta, säännöksiä uudistettiin. Hallituksen esityksen HE 
53/2002 vp tavoitteena oli poistaa talousrikossäännösten soveltamisessa ilmenneitä ongel-
mia rajoittumatta mihinkään yksittäiseen talousrikollisuuden lajiin. Ensinnäkin muutettavis-
ta rikostunnusmerkistöistä keskeinen merkitys oli kirjanpitorikoksen tunnusmerkistöllä. 
Kirjanpitorikokselle säädettiin uusi törkeä tekomuoto, jossa enimmäis- ja vähimmäisran-
gaistukset olivat aikaisempaa ankarammat. Toiseksi rahanpesurikoksille säädettiin itsenäi-
set tunnusmerkistöt. Aikaisemmin rahanpesusta rangaistiin kätkemisrikossäännösten perus-
teella. Rahanpesun esirikoksia ei rajoitettu, joten minkä tahansa rikoksen tuottamaan hyö-
tyyn ryhtyminen saattoi täyttää tunnusmerkistön. Tunnusmerkistöön lisättiin ryhtymista-
vaksi välittäminen sekä peittämisessä tai häivyttämisessä avustaminen. Näin esimerkiksi 
rikoksentekijän avustaminen rikoksella hankittujen varojen kätkemisessä voi tulla rahanpe-
suna rangaistavaksi. Myös tuottamuksellinen rahanpesu ja salahanke törkeän rahanpesun 
tekemiseksi säädettiin rangaistaviksi. Rahanpesun enimmäisrangaistuksia korotettiin. Kol-
manneksi velallisen rikoksissa velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistöstä poistettiin 
vaatimus kriisitilaedellytyksestä. Velkojansuosinnan enimmäisrangaistusta korotettiin. Li-
säksi rikosten seuraamusten valintasäännöksiä muutettiin niin, että yhteisösakkoon tuomit-
seminen oli lähtökohtaisesti pakollista aikaisemman harkinnanvaraisuuden asemesta. Yh-
teisösakko säädettiin myös työturvallisuusrikoksen seuraamukseksi338. 
Harmaan talouden selvitysyksikön tilannekuvassa Harmaa talous 2011 todetaan, että har-
maan talouden käsitteen piiriin kuuluvia rikoslakirikoksia ovat verorikokset eli veropetos 
(RL 29 luvun 1–3 §) ja verorikkomus (RL 29 luvun 4 §), työeläkevakuutusmaksupetos (RL 
29 luvun 4 a ja 4 b §) sekä tulliselvitysrikos (RL 46 luvun 7–9 §). Harmaan talouden liitän-
näisrikoksia ovat esimerkiksi kirjanpitorikos (RL 30 luvun 9–10 §), rekisterimerkintärikos 
(RL 16 luvun 7 §), velallisen rikokset (RL 39 luku) eli erityisesti velallisen epärehellisyys 
(RL 39 luvun 1 ja 1 a §) sekä velallisen petos (RL 39 luvun 2 ja 3 §). 
Edellä mainitussa tilannekuvassa vuodelta 2011 todetaan myös, että verorikokset ja niiden 
liitännäisrikokset ovat muodostaneet 50–60 prosenttia kaikista ilmi tulleista talousrikoksista 
Suomessa. Veropetosten prosentuaalinen osuus on noussut selvästi 2000-luvun puolivälin 
jälkeen. Suurin osa Verohallinnon tekemien rikosilmoitusten nimikkeistä on ollut verope-
toksia. Veropetoksia oli vuonna 2010 yli puolessa Verohallinnon tekemistä rikosilmoituk-
sista. Veropetosten yhteydessä on ilmennyt usein myös kirjanpitorikoksia ja velallisen ri-
koksia. Ne muodostivat runsaat 35 prosenttia ilmoitetuista nimikkeistä. Nämä rikosnimik-
keet yhdessä muodostivat valtaosan, miltei 90 prosenttia Verohallinnon ilmoitusten nimik-
                                                 
336 Ks. lähemmin HE 94/1993 vp. 
337 Ks. menettämisseuraamuksia koskevasta lain muutoksesta HE 80/2000 vp. 
338 RL 47 luvun 1.1 §:n mukaan työnantaja tai tämän edustaja tuomitaan työturvallisuusrikoksesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työturvallisuusmää-
räyksiä, tai  aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan taikka mahdollistaa 
työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten nou-
dattamista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai 
muista työsuojelun edellytyksistä. 
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keistä. Törkeiden veropetosten osuus oli selvästi ohittanut tavallisesta veropetoksesta tehdyt 
rikosilmoitukset. Trendi oli jatkunut ja voimistunut läpi koko 2000-luvun. Vuonna 2010 
Verohallinnon kirjaamista, veropetoksia koskevista ilmoituksista noin 75 prosenttia koski 
törkeitä veropetoksia. Myös poliisin tietoon tulleista talousrikoksista valtaosa oli koostunut 
edelleen vero-, rekisterimerkintä- ja kirjanpitorikoksista sekä velallisen rikoksista.339  
Erikseen on syytä viitata Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 3 c §:ään, koska sii-
nä nimenomaan puhutaan talousrikollisuudesta. Tätä taustaa vasten voi sanoa, että kysy-
myksessä on lähes legaalikäsite, tosin tietyllä varauksella, koska itse laissa käsitettä ei mää-
ritellä. Hallituksen esityksen HE 32/2013 vp mukaan Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava 
poliisille muun muassa silloin, kun Finanssivalvonta valvontatoiminnassaan havaitsee seik-
koja, jotka viittaavat RL 29 luvussa tarkoitettuun veropetokseen tai merkittävään verorik-
komukseen taikka RL 30 luvussa tarkoitettuun kirjanpitorikokseen tai tilintarkastusrikok-
seen. Valvoessaan arvopaperimarkkinalain noudattamista Finanssivalvonnan olisi niin 
ikään ilmoitettava poliisille mahdollisesta RL 51 luvussa tarkoitetusta arvopaperimarkki-
narikoksesta. Lakiesityksen perusteluissa konkretisoidaan siis talousrikollisuuden alaa pu-
heena olevalta osin. 
Talousrikosten sääntely on ollut esillä uudessakin lainsäädäntökäytännössä. Tässä voidaan 
mainita esimerkkinä hallituksen esitys HE 65/2016 vp, jossa sääntelyn tavoitteena oli var-
mistaa markkinoiden väärinkäyttöä koskevan sääntelyn yhdenmukaisuus eri jäsenvaltioissa 
ja parantaa EU:n arvopaperimarkkinoiden kilpailukykyä ja toimivuutta kokonaisuudessaan. 
Lainmuutosten tarkoituksena oli lisäksi ehkäistä arvopaperimarkkinarikoksia osana vakavaa 
talousrikollisuutta. Lainsäädäntöuudistuksen taustalla ollut markkinoiden väärinkäyttöase-
tus sisälsi säännökset sisäpiirikaupoista, sisäpiirintiedon laittomasta ilmaisemisesta sekä 
markkinoiden manipuloinnista. 

3 Viranomaisen käsite: Esimerkkinä Harmaan talouden 
selvitysyksikköön liittyvä keskustelu 

Ensiksi on syytä panna merkille se, että viranomaiskäsitettä on jossain määrin täsmennetty 
1990-luvulta tähän päivään. Verotuslain 49 §:ää, ennakkoperintälain 29 d §:ää ja arvonli-
säverolain 171 §:ää, jotka koskevat viranomaisten velvollisuutta antaa tietoja, ehdotettiin 
hallituksen esityksessä HE 336/1994 vp muutettaviksi siten, että viranomaisen käsite ajan-
mukaistettaisiin ja täsmennettäisiin. Pykälästä tuli ilmetä selvästi, että viranomaisella tar-
koitetaan sekä valtion että kunnan viranomaista ja aikaisemmin laissa ollut termi ''julkinen 
laitos'' ehdotettiin korvattavaksi termillä ''muu julkisyhteisö''. Muun julkisyhteisön käsite 
määräytyi yleisten hallinto-oikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Muulla julkisyhteisöllä 
ei tarkoitettu julkisyhteisön omistamia itsenäisiä yhteisöjä. 

AVL 171 §:n säännös on kumottu 1.1.2017. Sen sanamuoto kuului aikaisemmin 
seuraavasti: ”Valtion ja kunnan viranomaisen sekä muun julkisyhteisön on Verohal-
linnon pyynnöstä annettava tai esitettävä tarkastettavaksi sellaiset tiedot, jotka saat-
tavat olla tarpeen verotusta tai muutoksenhakua varten ja jotka selviävät viranomai-
sen tai muun julkisyhteisön hallussa olevista asiakirjoista tai muutoin ovat tämän 
tiedossa, mikäli tiedot eivät koske sellaista asiaa, josta lain mukaan ei saa todistaa. 
Verotukseen vaikuttavia taloudellista asemaa koskevia tietoja ei kuitenkaan saa 
kieltäytyä antamasta.” Julkisyhteisön tiedonantovelvollisuudesta säädetään vuoden 
2017 alusta lähtien oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylain 30 §:ssä. Pykäläs-

                                                 
339 Harmaan talouden selvitysyksikkö. Harmaa talous 2011. 
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sä viitataan verotusmenettelylain 20 §:ään, johon sisältyy tässä aiempaa AVL 171 
§:ää vastaava säännös.340 

Viranomaisen käsitteen oikeudelliseen rajanvetoon on otettu kantaa useissa sellaisissa yh-
teyksissä, jotka ovat relevantteja harmaan talouden torjunnan ja viranomaistietojenvaihdon 
kannalta. Esimerkiksi kun hallituksen esitystä HE 163/2010 vp käsiteltiin eduskunnassa341, 
huomiota kiinnitettiin viranomaisen käsitteen määrittelyyn.342 Lakiesityksen mukaan viran-
omaisella tarkoitetaan 2 §:n 4 kohdan mukaan julkisuuslain (621/1999) 4 §:ssä tarkoitettua 
viranomaista. Perustuslakivaliokunta oli kuitenkin huomauttanut siitä, että näin määritelty-
nä viranomaisen käsite muodostui käytännössä erittäin laajaksi. Se kattaisi valtion ja kun-
nan viranomaisten lisäksi tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet, valtion liikelaitokset ja 
itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset, kuten Suomen Pankin, Finanssivalvonnan ja Kan-
saneläkelaitoksen. Julkisuuslain 4 §:n mukaisia viranomaisia ovat myös lain tai asetuksen 
tai eräiden lainkohdassa tarkoitettujen viranomaisten päätösten perusteella määrättyä tehtä-
vää itsenäisesti hoitamaan asetetut lautakunnat, neuvottelukunnat, komiteat, toimikunnat 
jne. Viranomaisen käsite kattaa lisäksi lain tai asetuksen tai niiden nojalla annetun säännök-
sen tai määräyksen perusteella julkista tehtävää hoitavat yhteisöt, laitokset, säätiöt ja yksi-
tyiset henkilöt silloin, kun ne käyttävät julkista valtaa. Nämä määrittelyt sisältyvät julki-
suuslain 4 §:n 1 momentin 8 kohtaan ja 2 momenttiin.343 
Julkisuuslain mukainen viranomaiskäsite oli säädetty tarkoituksella tavanomaista laajem-
maksi, jotta perustuslaissa tarkoitettu viranomaisten asiakirjojen julkisuus toteutuisi mah-
dollisimman hyvin silloin, kun kysymys on julkisen vallan käytöstä. Perustuslakivaliokun-
nan mielestä oli ongelmallista siirtää aivan tiettyyn tarkoitukseen luotu käsite sellaisenaan 
hyvin toisenlaista päämäärää palvelevaan lakiin. Selvitysyksikkö saisi näin ainakin muodol-
lisesti tiedonsaantioikeuden sellaisiinkin rekistereihin, joita ylläpitävillä tahoilla ei ollut 
mitään tekemistä elinkeinotoiminnan tai sen rahoituksen kanssa. Valiokunnan mielestä tä-
mä ei ollut asianmukaista eikä myöskään oikeassa suhteessa lakiehdotuksella tavoiteltaviin 
päämääriin. Perustuslakivaliokunta kehottikin valtiovarainvaliokuntaa täsmentämään viran-
omaiskäsitettä. Sen tulisi kattaa vain sellaiset viranomaistahot, jotka hoitavat elinkeinotoi-
mintaan liittyviä rekisteröinti-, lupa-, tarkastus- tai valvontatehtäviä tai elinkeinotoiminnan 
rahoitukseen liittyviä tehtäviä tai jotka käsittelevät muutoin tehtävissään myös elin-
keinotoimintaa koskevia asioita (kuten tulli, poliisi ja tuomioistuimet) sekä elinkeinotoi-
mintaa harjoittavat valtion, kunnan ja kuntayhtymän yksiköt.344 
Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä VaVM 45/2010 vp todettiin, että viranomaiskäsitteel-
lä on keskeinen merkitys selvitysyksikön tiedonsaantioikeuden laajuuden kannalta. Selvi-
tysyksiköllä on tiedonsaantioikeus vain viranomaisen hallussa oleviin tietoihin. Oikeus 
pyytää velvoitteidenhoitoselvityksiä on vastaavasti vain viranomaisella. Jotta selvitysyksik-
kö voisi toteuttaa perustehtäväänsä ja tuottaa tietoa harmaan talouden torjuntaa varten, sen 
tiedonsaantioikeuden tulisi olla turvattu. Viranomaiskäsitteen on syytä olla sen vuoksi val-
tiovarainvaliokunnan mielestä riittävän laaja. Valiokunta ehdotti, että viranomaiskäsite 
määritellään lähtökohtaisesti julkisuuslain 4 §:n avulla. Käsitteen ulkopuolelle rajattiin kui-
tenkin edellä tarkoitetut, julkisuuslain 4 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 2 momentissa maini-
tut tahot. Näin määriteltynä käsite täytti valiokunnan käsityksen mukaan perustuslakivalio-
kunnan asettaman tavoitteen, mutta otti huomioon selvitysyksikön tehtävän luonteesta joh-
tuvan laajan tiedonsaantitarpeen. Valtiovarainvaliokunnan mukaan lakiehdotuksen 2 §:n 4 
                                                 
340 HE 29/2016 vp. 
341 Kysymys oli hallituksen esityksestä, joka johti Harmaan talouden selvitysyksikön perustamiseen. 
342 VaVM 45/2010 vp. 
343 PeVL 38/2010 vp. 
344 PeVL 38/2010 vp. 
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kohtaa tuli muuttaa siis niin, että viranomaisella tarkoitetaan julkisuuslain 4 §:n 1 momen-
tin 1–7 kohdissa tarkoitettua viranomaista.345 
Eduskunta rajasi viranomaiskäsitteen alaa näin ollen suppeammaksi kuin julkisuuslaissa.346 
Kun Harmaan talouden selvitysyksikkö oli toiminut reilun vuoden, oli jo ilmennyt, että 
viranomaisen määritelmä muodostui yksikön tehokkaan toiminnan kannalta eräiltä osin 
turhan kapeaksi. Selvitysyksikkö ei ollut nimittäin oikeutettu saamaan tietoja sellaisilta yh-
teisöiltä, laitoksilta tai yksityisiltä henkilöiltä, jotka hoitivat julkista tehtävää lain tai asetuk-
sen tai muun säännöksen tai määräyksen perusteella ja käyttivät siinä yhteydessä julkista 
valtaa. Viranomaisasema perustui näissä tilanteissa julkisuuslain 4 §:n 2 momenttiin. Täl-
laisia harmaan talouden torjunnan kannalta merkittäviä toimijoita olivat esimerkiksi Eläke-
turvakeskus, Työttömyysvakuutusrahasto ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ry silloin, 
kun ne hoitivat julkista tehtävää. Tämä puute pyrittiin korjaamaan sisällyttämällä viran-
omaisen määritelmään myös julkisuuslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut tilanteet. Viran-
omaisen käsite jäi kuitenkin tällaisen tarkennuksen jälkeenkin selvitysyksikköä koskevassa 
laissa suppeammaksi kuin julkisuuslaissa.347 Perustuslakivaliokunta kuitenkin kiinnitti lau-
sunnossaan PeVL 9/2011 vp valtiovarainvaliokunnan vakavaa huomiota tarpeeseen rajoit-
taa käsitteen sisältöä. Se tuli rajata vain sellaisiin toimijoihin, jotka hoitavat elinkeinotoi-
mintaan liittyviä lupa-, tarkastus- tai valvontatehtäviä tai jotka muutoin tehtävissään käsitte-
levät olennaisesti elinkeinotoimintaa koskevia asioita tai esimerkiksi jakavat avustuksia, 
tukia tai etuuksia. Sitä vastoin eduskunnan tarkastusvaliokunta piti lakiesitystä tarpeellisena 
ja kannatettavana. Ehdotetut muutokset olivat tarkastusvaliokunnan mielestä lähinnä tekni-
siä, ja niillä parannettiin selvitysyksikön toimintamahdollisuuksia ja yksikön laatimien sel-
vitysten sisältöä. Esityksellä ei laajennettu myöskään olennaisesti selvitysyksikön tiedon-
saantioikeuksia. Valiokunta kiinnitti pikemminkin huomiota tarpeeseen täydentää lainsää-
däntöä, jotta selvitysyksikkö voi tehdä velvoitteidenhoitoselvityksiä myös työhallintoon, 
työsuojeluun tai ulkomaalaisrekisteröintiin liittyvän valvonnan tueksi. Tämä ei ollut tois-
taiseksi mahdollista näiden viranomaisten omien tiedonsaantioikeuksien rajallisuuden 
vuoksi.348 
Täsmennetään tällöin vallinnutta oikeustilaa. Selvitysyksikön tiedonsaantioikeus rajoittui 
vain laissa lueteltuihin viranomaisiin, minkä johdosta oli ollut tarpeen määritellä se, mitä 
laissa tarkoitetaan viranomaisella.349 Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 2 §:n 
4 kohdan mukaan viranomaisella tarkoitettiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 4 §:n 1 momentin 1–7 kohdassa mainittuja viranomaisia. Viranomaisella tarkoitet-
tiin siten:350 
1) valtion hallintoviranomaisia sekä muita valtion virastoja ja laitoksia; 
2) tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä; 
3) valtion liikelaitoksia; 

                                                 
345 VaVM 45/2010 vp. 
346 Toisaalta aina näin ei ole tapahtunut. Esimerkiksi paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain (421/2009) 2.1 
§:n 4 kohdan mukaan viranomaisella tarkoitetaan ”viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja viranomaisia lukuun ottamatta tuomioistuimia ja muita lainkäyt-
töelimiä”. Lähtökohtana on siis julkisuuslain mukainen määritelmä. Tätä täydennetään asianomaisen lain 2.2 
§:n säännöksellä, jonka mukaan viranomaisen käsite koskee myös julkisuuslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuja yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä. 
347 VaVM 4/2012 vp. 
348 TrVL 2/2011 vp. 
349 Ks. laajemmin HE 39/2011 vp. 
350 Ks. myös HE 30/1998 vp. 
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4) kunnallisia viranomaisia; 
5) Suomen Pankkia mukaan lukien Rahoitustarkastus, Kansaneläkelaitos sekä muut itse-

näiset julkisoikeudelliset laitokset; Eläketurvakeskukseen ja Maatalousyrittäjien eläke-
laitokseen lakia sovelletaan kuitenkin vain silloin, kun ne käyttävät julkista valtaa; 

6) eduskunnan virastoja ja laitoksia; 
7) Ahvenanmaan maakunnan viranomaisia niiden huolehtiessa valtakunnan viranomaisille 

kuuluvista tehtävistä maakunnassa. 
Viranomaisena ei pidetty julkisuuslain 4 §:n 8 kohdassa lueteltuja, tiettyä tehtävää itsenäi-
sesti hoitamaan asetettuja lautakuntia, neuvottelukuntia, komiteoita, toimikuntia, työryh-
miä, toimitusmiehiä tai kunnan ja kuntayhtymän tilintarkastajia taikka muita niihin verrat-
tavia toimielimiä. Viranomaiseksi ei ollut myöskään määritelty julkisuuslain 4 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuja yhteisöjä, laitoksia, säätiötä ja yksityisiä henkilöitä, jotka lain tai ase-
tuksen taikka muun säännöksen tai määräyksen perusteella hoitivat julkista tehtävää ja siinä 
yhteydessä käyttivät julkista valtaa. 
Selvitysyksiköllä ei ole tiedonsaantioikeutta muilta kuin laissa määritellyiltä viranomaisilta, 
joten selvitysyksikkö ei ollut oikeutettu saamaan tietoja sellaisilta yhteisöiltä, laitoksilta tai 
yksityisiltä henkilöiltä, jotka lain tai asetuksen taikka muun säännöksen tai määräyksen 
perusteella hoitavat julkista tehtävää ja siinä yhteydessä käyttivät julkista valtaa. Tällaisia 
harmaan talouden torjunnan näkökulmasta merkittäviä toimijoita olivat esimerkiksi Eläke-
turvakeskus, Työttömyysvakuutusrahasto ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ry, kun ne 
hoitivat julkista tehtävää. Harmaan talouden torjunnan näkökulmasta olisi keskeistä, että 
yhteisöt, laitokset ja yksityiset tahot rinnastetaan viranomaisiin, kun ne lain tai asetuksen 
taikka muun säännöksen tai määräyksen perusteella hoitavat julkista tehtävää ja siinä yh-
teydessä käyttävät julkista valtaa.351 Hallituksen esityksessä HE 39/2011 vp ehdotettiinkin, 
että viranomaisen määritelmää koskevaan 2 §:n 4 kohtaan lisättäisiin viittaus viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 2 momenttiin. Viittauksen nojalla Harmaan ta-
louden selvitysyksiköstä annetun lain viranomaista koskeva sääntely koskisi lain tai asetuk-
sen taikka lain tai asetuksen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen perusteella julkista 
tehtävää hoitavia yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä niiden käyttäessä jul-
kista valtaa. Esityksen perusteella selvitysyksikön tiedonsaantioikeus ei laajentuisi merkit-
tävästi nykyisestä, joten ehdotettu muutos ei olennaisesti vaikuttaisi yksityisyyden suojaan. 
Valtiovarainvaliokunta päätyi siihen, että viranomaisen määritelmää tarkennetaan perustus-
lakivaliokunnan lausunnossa kuvatuin tavoin. Lakiehdotuksessa olevaa viittausta julkisuus-
lain 4 §:n 2 momenttiin täydennettäisiin siten taloudelliseen toimintaan liittyvällä kytken-
nällä. Laissa tarkoitettuja viranomaisia olisivat siten julkisuuslain 4 §:n 1 momentin 1–7 
kohdassa tarkoitetut viranomaiset, kuten nykyisin, ja julkisuuslain 4 §:n 2 momentissa tar-
koitetut yhteisöt, laitokset, säätiöt ja yksityiset henkilöt, kuten hallitus on esittänyt. Lisäksi 
edellytettäisiin, että näillä tahoilla on tai voi olla tietoja organisaatioiden tai ns. organisaa-
tiohenkilöiden taloudellisesta toiminnasta, taloudellisesta asemasta, julkisoikeudellisten 
velvoitteiden hoitamisesta tai kytkennöistä muihin organisaatioihin tai organisaatiohenki-
löihin. Näin tarkennettu säännös ottaa huomioon sekä perusoikeuksien suojan että harmaan 
talouden torjuntaan liittyvät tietotarpeet. Valiokunta korosti lisäksi sitä, että vaikka viran-
omaisen käsite on keskeinen erityislaissa, se ei ratkaise yksinään selvitysyksikön tiedon-
saantioikeutta. Tiedonsaanti edellyttää aina tietopyynnön kohteelta viranomaisaseman li-
säksi myös sitä, että selvitysyksiköllä on oikeus saada tietoja selvityksiään varten. Ilmiösel-
vityksiä koskevasta tiedonsaantioikeudesta säädetään erityislain 4 §:ssä ja velvoitteidenhoi-

                                                 
351 HE 39/2011 vp. 
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toselvityksiä koskevasta tiedonsaantioikeudesta lain 7 §:ssä. Kummassakin lainkohdassa 
edellytetään muun muassa, että pyydetyt tiedot ovat välttämättömiä selvitysten laatimiseksi. 
Tiedonsaantioikeus velvoitteidenhoitoselvityksiä varten edellyttää lisäksi sitä, että erityis-
lain 6 §:ssä olevat edellytykset selvityksen käyttötarkoituksesta täyttyvät. Selvitysyksikön 
tiedonsaantioikeus on siis rajattu sekä viranomaisaseman että laissa osoitetun välttämättö-
myys- ja käyttötarkoitussidonnaisuuden kautta. Pelkkä viranomaisasema ei siis yksin riitä. 
Hyvä esimerkki tästä on työvoimahallinto. Yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa lisää 
myös se, että selvitysyksikön tehtävät rajoittuvat vain organisaatioiden kautta tapahtuvaan 
toimintaan. Selvitysyksikkö ei siis tarkastele esimerkiksi yksityishenkilön sosiaalietuuksien 
väärinkäytöksiä.352 
Perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 9/2011 vp todettiin muun muassa, että viran-
omaisen käsite on säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella – PeVL 43/1998 
vp – viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa yleiskielessä ja oikeustieteessä 
muutoin käytettyä viranomaisen käsitettä huomattavasti laajemmaksi, jotta PL 12 §:n 2 
momentissa tarkoitettu viranomaisten asiakirjojen julkisuus toteutuisi mahdollisimman hy-
vin kaikissa niissä tapauksissa, joissa kyse on julkisen vallan käyttöön liittyvästä toiminnas-
ta.353 Käsitteen siirtäminen nyttemmin säädettävään lakiin sellaisenaan merkitsee sitä, että 
selvitysyksikölle perustetaan ainakin muodollisesti tiedonsaantioikeus sellaistenkin tahojen 
mahdollisesti pitämiin rekistereihin, joilla ei ole mitään tekemistä elinkeinotoiminnan tai 
sen rahoituksen kanssa. Valiokunnan mielestä tämä ei ole asianmukaista eikä myöskään 
oikeassa suhteessa lakiehdotuksella tavoiteltaviin päämääriin. Edellä mainituista syistä pe-
rustuslakivaliokunta piti tärkeänä, että valtiovarainvaliokunta pyrkii täsmentämään viran-
omaisen käsitettä niin, että se kattaa vain sellaiset viranomaiset, jotka hoitavat elin-
keinotoimintaan liittyviä rekisteröinti-, lupa-, tarkastus- tai valvontatehtäviä, elinkeinotoi-
minnan rahoitukseen liittyviä tehtäviä tai jotka muutoin tehtävissään käsittelevät myös elin-
keinotoimintaa koskevia asioita (kuten tulli, poliisi ja tuomioistuimet), sekä elinkeinotoi-
mintaa harjoittavat valtion, kunnan ja kuntayhtymän yksiköt.354 Perustuslakivaliokunta to-
tesi, että käsillä oleva lakiehdotus ei ainakaan paranna aiemmin todettua tilannetta. Sen 
vuoksi perustuslakivaliokunta uudisti aiemman kannanottonsa ja halusi kiinnittää valtiova-
rainvaliokunnan vakavaa huomiota tarpeeseen rajoittaa viranomaisen käsite vain sellaisiin 
toimijoihin, jotka hoitavat elinkeinotoimintaan liittyviä lupa-, tarkastus- tai valvontatehtä-
viä, tai jotka muutoin tehtävissään käsittelevät olennaisesti elinkeinotoimintaa koskevia 
asioita tai esimerkiksi jakavat avustuksia, tukia tai etuuksia. 
Eräissä laeissa viranomaisen käsitettä on rajattu yleisestä viranomaisen käsitteestä. Tässä 
voidaan mainita rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 
2.1 §:n 13 kohta, jonka mukaan valvontaviranomaisella tarkoitetaan Finanssivalvontaa ja 
sitä vastaavaa toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valvontaviranomaista. 
Toisena esimerkkinä mainittakoon tilaajavastuulain 12 §, jonka mukaan työsuojeluviran-
omaiset valvovat kyseisen lain noudattamista siten kuin työsuojelun valvonnasta ja työpai-
kan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006) eli työsuojelun valvontalaissa 
säädetään, jollei tilaajavastuulaista muuta johdu. Työsuojelun valvontalain 2 §:n 1 kohdassa 
puolestaan säädetään, että työsuojeluviranomaisella tarkoitetaan aluehallintovirastoa sekä 
sosiaali- ja terveysministeriötä (ministeriö) sen hoitaessa tuotteiden turvallisuuden valvon-
taan liittyviä tehtäviä.355 Tässä yhteydessä on selvää, että myös nämä kapea-alaisesti määri-

                                                 
352 VaVM 4/2011 vp. 
353 HE 30/1998 vp ja HE 309/1993 vp. 
354 PeVL 38/2010 vp. 
355 Hyvin monissa laeissa puhutaan myös veroviranomaisista. 
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tellyt viranomaiset sisältyvät viranomaiskäsitteen soveltamisalaan ja näin ollen tutkimuksen 
piiriin. 

4 Viranomaistietojenvaihdosta ja sen oikeudellisista rajoista 

Viranomaistietojenvaihto on monipolvinen kysymys. Seuraavaan on koottu eräitä alakysy-
myksiä, joita tietojenvaihdon sääntelyyn sisältyy: 

• Minkä luonteisia viranomaistietojenvaihtoa koskevat hankkeet ovat? 
• Ketkä voivat tietoja luovuttaa? 
• Tapahtuuko luovutus oma-aloitteisesti vai pyynnöstä? 
• Mille viranomaisille tietojenluovutus tapahtuu? 
• Voiko tietojenluovutus tapahtua viranomaisten ohella muille yhteisöille? 
• Minkä säädösten alaan kuuluvista väärinkäytöksistä tulee olla kysymys? 
• Minkä luonteisesta väärinkäytöksestä, kuten rikosepäilystä, tulee olla kysymys? 
• Mihin lakiin tietojenvaihtoa koskeva säännös on järkevintä sisällyttää? 
Esimerkiksi tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma 
on ollut luonteeltaan valtioneuvoston periaatepäätös. Valtioneuvoston periaatepäätöksistä 
on näin ollen aiheellista sanoa muutama sana. Ensinnäkin periaatepäätöksellä annetaan val-
tionhallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja asioiden valmistelulle, ja ne ovat lähinnä poliittisia 
kannanottoja ja siten luonteeltaan valmistelevia päätöksiä. Toiseksi periaatepäätöksillä ei 
ole välittömiä oikeudellisia vaikutuksia kansalaisiin, vaan lopulliset päätökset tekee asiaa 
käsittelevä ja valmisteleva viranomainen. Kolmanneksi periaatepäätökset sitovat sitä halli-
tusta, joka on ne hyväksynyt. Toisaalta jokainen hallitus päättää erikseen kautensa alussa, 
mitkä aikaisemmilla hallituskausilla hyväksytyistä periaatepäätöksistä ovat voimassa kulu-
valla hallituskaudella. Erikseen on syytä mainita, että edellä mainitun toimintaohjelman 
mukaan harmaan talouden ministerityöryhmällä oli tarvittaessa oikeus ryhtyä lisätoimiin. 
Toisaalta ministerityöryhmän päättämillä lisätoimilla on erilainen status kuin valtioneuvos-
ton periaatepäätöksellä vahvistetun toimintaohjelman hankkeilla. 
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät hankkeet voidaan jakaa luon-
teeltaan useisiin ryhmiin.356 Tosin tällä tavalla jaotellut hankkeet ja toimenpiteet liittyvät 
monasti toisiinsa ja muodostavat elimellisen kokonaisuuden. Ensinnäkin voidaan puhua 
selvityshankkeista. Tietojenvaihtoa koskevat hankkeet voivat sisältyä näihin hankkeisiin, 
vaikkakaan eivät aina; toisaalta selvityshankkeisiin on sisältynyt koko joukko muita kuin 
tietojenvaihtohankkeita. Tutkimuksessa katsotaan selvityshankkeen toteutuneen asianmu-
kaisesti, jos asianomainen selvitys on tehty. Näin ollen lainsäädäntötoimiin selvityksen pe-
rusteella ei tarvitse ryhtyä. Toiseksi merkittävä osa hankkeista on luonteeltaan lainsäädän-
töhankkeita. Esimerkkinä tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan 
toimintaohjelmasta mainittakoon se, että ”arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistuksen 
yhteydessä varmistetaan viranomaisten riittävät tietojensaantimahdollisuudet ja huolehdi-
taan siitä, ettei muutos lisää harmaata taloutta”. Tietyissä tapauksissa ei tällöin suoranaisesti 
ole avattu sitä, mitä lainsäädäntöä uudistetaan. Esimerkkinä mainittakoon seuraava: ”Vi-
ranomaisten välisiä tiedonvaihdon esteitä puretaan ja tarvittavat viranomaisrekisterit saate-
taan joustavasti harmaan talouden torjuntaviranomaisten käyttöön.” Lainsäädäntöhankkeen 
katsotaan toteutuneen asianmukaisesti, jos laki on onnistuttu saattamaan voimaan tavoitel-
lussa aikataulussa. 

                                                 
356 Näin Hirvonen – Määttä (2015). 
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Toiseksi hankkeet ovat jaoteltavissa yleishankkeisiin ja erityishankkeisiin. Tämä jaottelu 
voidaan ulottaa koskemaan yhtä lailla tietojenvaihtohankkeita kuin yleensä harmaan talou-
den ja talousrikollisuuden torjuntahankkeita. Yleishankkeesta mainittakoon seuraava: ”Vi-
ranomaisten välisiä tiedonvaihdon esteitä puretaan ja tarvittavat viranomaisrekisterit saate-
taan joustavasti harmaan talouden torjuntaviranomaisten käyttöön. Selvitetään viranomais-
ten mahdollisuutta antaa nykyistä laajemmin oma-aloitteisesti tarpeellisia tietoja vastuuvi-
ranomaiselle.” Sitä vastoin erityishanketta kuvastaa seuraava hanke, vaikkakaan ei aivan 
puhdaspiirteisimmillään: ”Talousrikollisuuden ja harmaan talouden ehkäisemiseksi laajen-
netaan tarkemman selvityksen perusteella esimerkiksi ulkomaalaisasioita hoitavien viran-
omaisten sekä julkisia tukia ja elinkeinolupia myöntävien viranomaisten tiedonsaantioi-
keuksia. Tehtävän selvityksen perusteella mahdollistetaan rahanpesun torjunnan tietojen 
käyttö viranomaistoiminnassa nykyistä laajemmin.” Yleishankkeessa ei siis yksilöidä niitä 
viranomaisia, joiden välillä tietojenvaihto tapahtuisi eikä myöskään niiden tietojen luonnet-
ta, joita näiden viranomaisten välillä vaihdettaisiin, kun taas erityishankkeissa näin tapah-
tuu. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmissa on esiintynyt molemman 
tyyppisiä hankkeita. 
Tässä tutkimuksessa kartoitettujen ja analysoitujen tietojenvaihtohankkeiden kohdalla on 
kysymys viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta. Sitä vastoin elinkeinonharjoittajien ja 
kotitalouksien tietojenantovelvollisuus veroviranomaisille ja vastaavat velvollisuudet jäävät 
tarkastelun ulkopuolelle. Esimerkiksi se, että yritykset voisivat nykyistä helpommin ja 
mahdollisesti maksutta saada käyttöönsä viranomaistietoja, ei kuulu tutkittavien asioiden 
piiriin, kuten ei myöskään se, että tilaajavastuulain edellyttämät tiedot olisivat saatavissa 
yhdestä viranomaisen ylläpitämästä palvelusta. Toisaalta tiedonkulun parannukset viran-
omaisilta elinkeinonharjoittajille, kuten verovelkarekisteri, eivät sisälly myöskään tutki-
muksen piiriin. 
Toisaalta vaikka rajaus viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon vaikuttaa selkeältä, se ei 
sitä välttämättä ole. Valaistaan asiaa muutamalla toteamuksella: 

• Laajennetaan viranomaisten oikeutta ja mahdollisuutta ilmoittaa esitutkintaviranomai-
sille liiketoimintakiellon mahdollisista rikkomisista. 

• Tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumista sekä viranomaisyhteis-
työtä kehittämällä edelleen ja vahvistamalla ulosoton erikoisperintää, jonka tehtävänä 
on puuttua yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa täytäntöönpanoa välttelevien ve-
lallisten väärinkäytöksiin ja epäasianmukaisiin menettelyihin sekä toimia osaltaan har-
maan talouden ja talousrikollisuuden torjujana sekä rikoshyödyn poisottajana. 

• Lisätään ympäristöviranomaisten harkinnanvaraista velvollisuutta ilmoittaa mahdolli-
sista ympäristörikoksista esitutkintaviranomaisille. Tiivistetään viranomaisyhteistyötä 
yhtenäisten ohjeiden aikaansaamiseksi ja koulutuksen järjestämiseksi. 

• Saatujen kokemusten perusteella laajennetaan tarvittaessa Harmaan talouden selvitys-
yksikön velvoitteidenhoitoselvitysten käyttöalaa harmaan talouden torjunnassa. 

• Ryhdytään toimenpiteisiin rekisteritietojen ajantasaisuuden, luotettavuuden ja saata-
vuuden parantamiseksi. Tässä yhteydessä on arvioitava myös rekisterimerkintärikosta 
koskevan sääntelyn kehittämistarvetta, jotta kriminalisoinnilla voidaan tehokkaasti eh-
käistä ennalta rekisteritietojen vääristely. 

Tietojenvaihto-oikeuteen sisältyy kaksi puolta, yhtäältä oikeus saada tietoja muilta viran-
omaisilta ja toisaalta oikeus antaa tietoja muille viranomaisille. Esimerkiksi hallituksen 
esitys HE 145/1996 vp koski ulosottomenettelyn tehostamista tilanteissa, joissa velallinen 
epäasianmukaisin keinoin pyrkii vaikeuttamaan ja välttelemään täytäntöönpanoa. Ulosot-
tomiehellä oli myös oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toiselta viranomaiselta ja 
julkista tehtävää hoitavalta yhteisöltä velallisen tuloja, varallisuutta, työsuhdetta ja eläkettä 
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koskevat tiedot samoin kuin velalliseen yhteyden ottamiseksi tarpeelliset tiedot. Ulosotto-
mies voi salassapitosäännösten estämättä antaa hakijalle velallisen taloudellista asemaa 
koskevat tiedot sekä takaisinsaantikanteen nostamiseksi tarpeelliset tiedot. Ulosottomies oli 
velvollinen ilmoittamaan viranomaisten välisenä tietojenvaihtona eräistä velallisen rikok-
sista syyttäjä- tai esitutkintaviranomaiselle. Ulosottomiehellä oli oikeus antaa tarpeellisia 
tietoja muistakin velallisen väärinkäytöksistä viranomaisille.357 
Erikseen on syytä kiinnittää huomiota siihen, onko lainsäädännössä rajattu niitä viranomai-
sia, joilta yhtäältä tietoja on oikeus saada ja toisaalta joille tietoja voidaan antaa. Kysymys 
on subjektiivisesta tietojenvaihdon rajauksesta. Edellä mainitussa tapauksessa näin ei tehty 
viranomaistasolla. Erityisestä viranomaistietojenvaihdosta puhutaan silloin, kun viranomai-
set on tiukasti rajattu. Esimerkiksi hankintalain 143 §:n mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
voi omasta aloitteestaan luovuttaa salassapitosäännösten estämättä valvonnassa saamansa 
tiedon tai asiakirjan, jos se on tarpeen 14:lle erikseen määritellylle viranomaiselle erikseen 
säädettyjä käyttötarkoituksia varten.358 Yleisestä viranomaistietojenvaihdosta puhutaan taas 
silloin, kun viranomaisten piiriä ei ole rajattu. Sitä vastoin tietojenvaihtoa on rajattu sillä 
perusteella, mitkä tiedot voivat olla tietojenvaihdon kohteena. Tältä osin voidaan puhua 
sisällöllisestä tietojenvaihdon alasta. 
Keskeisessä asemassa oleva laki tässä yhteydessä on verotustietojen julkisuudesta ja salas-
sapidosta annettu laki (1346/1999) eli verotustietolaki.359 Verotustietolakia sovelletaan ve-
rotusta varten Verohallinnolle annettuihin ja Verohallinnossa laadittuihin yksittäistä vero-
velvollista koskeviin asiakirjoihin eli verotusasiakirjoihin ja niihin sisältyviin tietoihin eli 
verotustietoihin.360 Toisaalta verotusasiakirjoihin ja -tietoihin sovelletaan julkisuuslain 
(621/1999) ja henkilötietolain (523/1999) säännöksiä, ellei verotuslaissa tai muussa laissa 
toisin säädetä.361 
Täsmennetään verotustietolain soveltamisalaa.362 Ensinnäkin verovelvolliseen rinnastetaan 
yksittäinen pidätysvelvollinen ja tiedonantovelvollinen sekä muu yksittäinen henkilö, yhtei-
sö, yhtymä ja kuolinpesä. Toiseksi viranomaisen asiakirjan käsite on sama kuin julkisuus-
laissa. Verotusasiakirjoja ovat yksittäistä verovelvollista koskevat asiakirjat, jotka ovat ve-
rotusta varten annettu verohallinnolle tai laadittu verohallinnossa. Käsitteenä verohallinnos-
sa laadittu asiakirja on tarkoitettu kattavaksi ja tarkoittaa myös verohallinnon rekisteriin 
merkittyjä tietoja riippumatta siitä, ovatko tiedot sähköisessä muodossa. Verotusasiakirjat 
sisältävät muun muassa verotuksen toimittamista, verojen ja maksujen kantoa, perintää sekä 
verovalvontaa varten annettuja tai laadittuja tietoja. Määrittely vastaa Verohallinnosta anne-
tun lain eli verohallintolain (503/2010) 2 §:n mukaisia verohallinnon tehtäviä.363 Kolman-
neksi verotustietolakia sovelletaan kaikkiin verohallinnon toimivaltaan kuuluvia veroja ja 
veronluonteisia maksuja koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin. 

                                                 
357 Yllä mainittu uudistus tuli voimaan 15.3.1997. Lakivaliokunnan mietinnössä LaVM 23/1996 vp kiinnitet-
tiin huomiota paitsi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan myös viranomaisyhteistyön kehittämi-
seen. 
358 Ks. lähemmin PeVL 49/2016 vp. 
359 HE 149/1999 vp. 
360 Verotustietolain 1.1 §. 
361 Verotustietolain 2 §. 
362 Ks. tarkemmin HE 149/1999 vp. 
363 Yllä mainitun pykälän mukaan Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, verovalvonta, vero-
jen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenvalvonta sen mukaan kuin erikseen sääde-
tään. Verohallinnon on myös edistettävä oikeaa ja yhdenmukaista verotusta sekä kehitettävä Verohallinnon 
palvelukykyä. Lisäksi Verohallinnon tulee suorittaa ne selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtävät 
sekä muut tehtävät, jotka valtiovarainministeriö sille antaa tai jotka sille erikseen säädetään taikka määrätään. 
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Verotustietolain 3.1 §:n mukaan verotustiedot ovat julkisia asianomaisessa laissa säädetyllä 
tavalla. Pykälän 2 momentissa todetaan puolestaan, että jokaisella on oikeus saada tieto 
julkisesta Verohallinnon hallussa olevasta verotusasiakirjasta siten kuin julkisuuslaissa sää-
detään, jollei tästä laista muuta johdu. Verotuslain 4 §:ssä korostetaan, että verotusasiakir-
jat, jotka koskevat verovelvollisen taloudellista asemaa, sekä muut sellaiset verotusasiakir-
jat, joista ilmenee tunnistettavissa olevaa verovelvollista koskevia tietoja, ovat erikseen 
säädetyin poikkeuksin pidettävä salassa. Toisaalta Verohallinto voi käsitellä ja antaa tietoja 
salassa pidettävästä verotusasiakirjasta salassapitovelvollisuuden estämättä siten kuin tässä 
laissa säädetään. 
Viranomaistietojenvaihdon rajoituksia voidaan lähestyä esimerkiksi siitä näkökulmasta, 
minkälaisiksi verotustietoja on luonnehdittu. Verotustietojen on katsottu sisältävän yksi-
löintitietojen ohella pääosin henkilön taloudellista asemaa ja hänen yksityiselämänsä elin-
olosuhteita kuvaavia samoin kuin arkaluonteisiksi katsottavia tietoja. Verotustietojen on 
todettu sisältävän myös liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Näistä syistä 
valtaosa verotuksen tiedoista on perinteisesti säädetty salassa pidettäviksi, josta tietojen 
julkisuus on muodostanut poikkeuksen.364 Veroviranomaisilla on käytettävissään esimer-
kiksi tietoja verovelvollisen perhesuhteista, huoltosuhteista omaan tai kasvattilapseen, työ-
kyvyttömyyseläkkeistä ja työttömyydestä, invalidiprosentista, verovelvollisen kuulumisesta 
kirkkokuntaan, hänen pankkiyhteyksistään ja tietoja turvakiellosta. Nämä tiedot on katsottu 
yksityisyyttä koskevina salassa pidettäviksi.365 
Tietojenvaihdon oikeudellisia rajoja on jouduttu vetämään joskus oikeuskäytännössäkin, ei 
tosin kovinkaan usein366. Esimerkkinä mainittakoon vuosikirjaratkaisu KHO 2012:97. 
ELY-keskus oli pyytänyt verotoimistolta jäljennöstä perukirjasta. ELY-keskus oli perustel-
lut tietopyyntöään sillä, ettei se voinut täyttää velvollisuuttaan neuvotella Natura 2000 -
verkostoon kuuluvan alueen hankkimisesta valtion omistukseen alueen omistajien kanssa, 
jollei se tiennyt, ketkä olivat alueen omistajia. Alueen omistajat ilmenivät vain perukirjasta. 
Luonnonsuojelun toteuttaminen kuului ELY-keskuksen viranomaistehtäviin. Sillä ei kui-
tenkaan ollut oikeutta saada tietoja verotustietolain 4 §:n 1 momentin perusteella salassa 
pidettävästä perukirjasta yksinomaan tämän tehtävänsä perusteella.367 Perukirja oli kuiten-
kin ennen kiinteistön omistajanvaihdoksen rekisteröintiä ainoa asiakirja, josta kuolleen 
henkilön sijaan tulleet henkilöt kävivät ilmi. Tietoja oli pyydetty käytettäväksi näiden hen-
kilöiden lakiin perustuvien oikeuksien turvaamiseksi. Tietojen antamista yksityisen etujen 
ja oikeuksien toteuttamiseksi koskevaa verotustietolain 13 §:n 1 momenttia voitiin tässä 
tilanteessa tulkita laajentavasti niin, että ELY-keskukselle voitiin antaa ne osat perukirjasta, 
joista kuolinpesän osakkaita koskevat tiedot ilmenivät.368 Kun osakkaiden taloudellista 
asemaa koskevia tietoja ei luovutettu, ei osakkaiden yksityisyyden suojaa loukattu enempää 
kuin oli välttämätöntä heidän suojakseen luonnonsuojelulaissa säädettyjen menettelyllisten 
vaatimusten täyttämiseksi. 
Tässä yhteydessä tiedonkulku ymmärretään laajasti siten, että yhtäältä viranomaisilla on 
oikeus saada tietoja, sekä toisaalta viranomaisilla on oikeus luovuttaa näitä tietoja toisille 
                                                 
364 HE 149/1999 vp. 
365 HE 149/1999 vp. Yksittäisestä verovelvollisesta on toisaalta verohallinnon rekistereissä myös tietoja, jotka 
ovat julkisia muiden viranomaisten ylläpitämissä, useimmiten yleiseen käyttöön tarkoitetuissa rekistereissä. 
366 Harmaan talouden torjuntaan liittyen tässä yhteydessä ei ole esitettävissä esimerkkejä oikeuskäytännöstä. 
367 Voimassa olevan verotustietolain 4.1 §:n mukaan verotusasiakirjat, jotka koskevat verovelvollisen talou-
dellista asemaa, sekä muut sellaiset verotusasiakirjat, joista ilmenee tunnistettavissa olevaa verovelvollista 
koskevia tietoja, on 5–9, 20 d ja 21 §:ssä säädetyin poikkeuksin pidettävä salassa. Ks. myös HE 204/2013 vp. 
368 Verotustietolain 13.1 §:n mukaan Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden estämättä antaa Verohallin-
non säilyttämästä perukirjasta tietoja sille, joka tarvitsee niitä etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa 
hoitamiseksi. 
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viranomaisille. Perusasetelmaa kuvastaa seuraava poliisilain esitöistä otettu lainaus, jonka 
mukaan toimialoittain järjestetyn valtion- ja kuntainhallinnon keskeisenä yhteisenä tavoit-
teena on turvallisuuden ylläpitäminen.369 On kuitenkin yhteiskunnan perusetujen mukaista, 
ettei turvallisuustyöhön liittyvää viranomaisten välistä tietojenvaihtoa rajoiteta aiheettomas-
ti. Toisaalta on vaadittava, että viranomaisten välinen tietojenvaihto on siten rajattua, ettei 
sillä tarpeettomasti puututa kansalaisten yksityisyyteen. Samalla korostettiin sitä, että vi-
ranomaisen ei tule salata toisen viranomaisen tehtävässään pyytämiä tietoja, elleivät salas-
sapitosäännöksillä suojattavat edut ole kussakin tapauksessa merkittävämmät kuin tietoa 
tarvitsevan viranomaisen hoidettavana oleva tehtävä ja pyydettyjen tietojen merkitys tehtä-
vän suorittamisen kannalta. Viimeksi mainittua voi pitää osuvana toimintaohjeena arvioita-
essa nykyisenkin tietojenvaihtosäännöstön tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta. 
Viranomaistietojenvaihtoa silmällä pitäen on paikallaan tehdä erottelu myös sen suhteen, 
minkälaisista normeista sääntelyssä on kysymys. Erityisen huomion kohteena ovat käyttäy-
tymisnormit eli normit, joilla säädellään oikeuksista saada tietoja ja toisaalta oikeudesta 
luovuttaa tietoja. Huomion kohteeksi nostetaan toisaalta myös organisaationormit eli sää-
dökset, joilla luodaan institutionaaliset puitteet viranomaistietojenvaihdolle. Toisen jaotte-
lun mukaan tietojenvaihtosäännökset voivat olla luonteeltaan ensinnäkin sellaisia, että ne 
välittömästi palvelevat harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. Tutkimus keskit-
tyy nimenomaan tähän puoleen tietojenvaihtoa. Toisaalta osa tietojenvaihtosäännöksistä 
edistää välillisesti taikka toissijaisesti harmaan talouden torjuntaa. Näitäkin säännöksiä va-
lotetaan, vaikkakaan esityksen painopiste ei näissä kysymyksissä ole. Lisäksi tietojenvaih-
dosta säätäminen ei ole aina ollut sidoksissa harmaan talouden torjuntaohjelmiin, vaan se 
on ollut elimellinen osa lainsäädäntökäytäntöä muutoinkin. Esimerkiksi jäteverotuksen val-
vonnan tehostamiseksi jäteverolakiin sisällytettiin säännökset tulliviranomaisten ja kaato-
paikkoja muutoin valvovien ympäristöviranomaisten välisestä tietojenvaihto-oikeudesta.370 
Tietyissä tapauksissa on torjuntaohjelman perusteella vaikea päätellä, sisältääkö kohta tieto-
jenvaihtoa tai muuta viranomaisyhteistyötä. Tässä voidaan mainita esimerkkinä toimenpide, 
jonka tarkoituksena on konkursseihin liittyvien talousrikosten torjunnan tehostaminen syyt-
täjän, konkurssiasiamiehen toimiston ja pesänhoitajien työnjaon uudistamisella asioiden 
esitutkintaan saattamiseksi. Tällaisessa tapauksessa kysymys voinee olla niin viranomai-
syhteistyöstä kuin muunlaisistakin torjuntatoimista. 
Oikeudellisesti keskeisessä asemassa on käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate. Viran-
omaisten välistä tietojenvaihtoa on näet rajoittanut ja rajoittaa edelleen käyttötarkoitussi-
donnaisuuden periaate. Hyvän kuvan sen sisällöstä saa kurkistamalla hallituksen esityksen 
HE 22/1994 vp sivuille, joka käsitteli telekuuntelua ja -valvontaa sekä teknistä tarkkailua. 
Henkilörekisterissä olevia tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, joka on määritelty 
ennen tietojen keräämistä. Kun tuomioistuin on antanut poliisille luvan käyttää telekuunte-
lua tai teknistä kuuntelua, lupa on myönnetty vain tiettyä tarkoitusta varten, nimittäin vain 
luvassa mainitun rikoksen selvittämiseen. Käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate merkit-
see silloin sitä, että kuuntelulla saatavaa tietoa saa käyttää vain luvassa mainitun rikoksen 
tutkinnassa. Hallituksen esityksessä HE 158/1997 vp todettiin mm. seuraavaa: ”Myös kes-
kusrikospoliisin rikostietopalvelun rahanpesun käsittelyryhmä on rahoitustarkastukselta 
sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä saamiaan ilmoituksia käsitellessään katsonut käyttö-
tarkoitussidonnaisuuden edelleen rajoittavan sanottujen tietojen käyttöä, luovuttamista ja 
tallettamista.” Hallituksen esityksessä HE 30/1998 vp todettiin puolestaan yleisellä tasolla 

                                                 
369 Ks. tarkemmin HE 57/1994 vp. 
370 Ks. esimerkiksi HE 48/1996 vp. Ks. jäteverotuksesta laajemmin Määttä (2013). 
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mutta selkeästi, että henkilötietojen suojaa koskeviin keskeisiin periaatteisiin kuuluu käyt-
tötarkoitussidonnaisuus.371 
Riittääkö tietojen luovutukseen se, että se on tarpeellista vai onko edellytettävä, että se on 
välttämätöntä? Esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 219/2009 vp palkkaturvalainsää-
dännön muuttamiseksi tehtiin puntarointia tarpeellisuus- ja välttämättömyysvaatimuksen 
välillä. Aikaisemmin voimassa olleessa laissa tietojen antaminen oli kytketty tarpeellisuus-
vaatimukseen. Alun perin lakiesitystä valmisteltaessa pidettiinkin lähtökohtana, että tar-
peellisuusvaatimus säilyisi ja Eläketurvakeskus ainoastaan lisättäisiin säännöksessä luetel-
tuihin tahoihin, joilta palkkaturvaviranomaisella on oikeus saada tietoa palkkaturvahake-
muksen käsittelyä varten. Palkkaturvalain kohdalla kysymys oli ollut sääntelystä, jossa tie-
tosisältöjä ei ollut lueteltu, vaan tiedonsaantioikeus rajautui niihin tietoihin, joita tarvitaan 
palkkaturvahakemuksen käsittelemiseksi. Lainsäädäntö ei ollut sopusoinnussa perustusla-
kivaliokunnan viimeaikaisten lausuntojen kanssa. Perustuslakivaliokunta on lausuntojensa 
PeVL 7/2000 vp, PeVL 14/2002 vp ja PeVL 23/2006 vp perusteella pitänyt tärkeänä, että 
väljässä ja ulottuvuudeltaan laajassa sääntelyssä tiedonsaantioikeus rajoitetaan koskemaan 
välttämättömiä tietoja. Sen sijaan, jos luovutettavien tietojen sisältö on rajattu täsmällisesti, 
on tietojen luovuttaminen voinut koskea jonkin tarkoituksen vuoksi tarpeellisia tietoja. Täs-
tä syystä lakiesityksessä ehdotettiin, että palkkaturvaviranomaisella olisi oikeus saada tie-
dot, jos ne olisivat välttämättömiä palkkaturvahakemuksen käsittelemistä varten. Näin ollen 
koska tarvittavien tietojen sisältöä ei voitu säännöksessä täsmällisesti määritellä, oikeus 
tietojen saantiin kytkettiin tarpeellisuuskriteerin sijasta tietojen saamisen välttämättömyys-
kriteeriin.372 
Edellä mainittu johdattaa 1.8.1995 voimaan tulleeseen hallitusmuodon muutokseen, jolla 
toteutettiin perusoikeusuudistus. Sen tärkeimpänä tavoitteena oli yksilön oikeuksien perus-
tuslaintasoisen turvan laajentaminen ja vahvistaminen. Uudistuksella lisättiin perustuslakiin 
yksityiselämän suojaa koskeva yleissäännös sekä viranomaisten hallussa olevien asiakirjo-
jen ja tallenteiden julkisuutta koskeva säännös. Hallitusmuodon 8 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha oli turvattu. Henkilötietojen suojasta säädettäi-
siin lailla. Hallitusmuodon 10 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asia-
kirjat ja muut tallenteet olivat julkisia, jollei niiden julkisuutta ollut välttämättömien syiden 
vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Momentissa säädettiin edelleen, että jokaisella oli oikeus 
saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Hallituksen esityksen HE 309/1993 vp pe-
rusteluissa todettiin, että ehdotuksella pyrittiin lisäämään julkisuusperiaatteen merkitystä 
viranomaistoiminnassa. Toisaalta esityksessä todettiin olevan ilmeistä, että julkisuusperi-
aatteesta jouduttaisiin poikkeamaan erilaisten tärkeiden intressien vuoksi. Esimerkkeinä 
mainittiin yksityisyyden suoja ja liikesalaisuudet. Perustuslakivaliokunnan mietinnön 
PeVM 25/1994 vp mukaisesti julkisuutta voitaisiin rajoittaa lailla vain välttämättömistä 
syistä. Mietinnössä todettiin, että rajoitukset voivat merkitä asiakirjojen ja muiden tallentei-
den salassa pitämistä tai luvanvaraista julkisuutta. Esimerkiksi verotustietolakia säädettäes-
sä päädyttiin siihen, että suurin osa verohallinnon hallussa olevista yksittäistä verovelvollis-
ta koskevista tiedoista säädettiin henkilön yksityisyyden suojan vuoksi pidettäväksi salas-
sa.373 
Tässä voidaan mainita muutamia esimerkkejä. Lausunnossa PeVL 12/2002 vp todettiin 
henkilötietojen suojasta muun muassa, että säännökset ulosottorekisteristä lakiehdotuksen 1 
luvun 24–35 §:ssä olivat merkityksellisiä PL 10 §:n 1 momentin kannalta. Sen mukaan 
henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Tärkeinä sääntelykohteina oli valio-
                                                 
371 Ks. myös HE 96/1998 vp. 
372 Ks. myös TyVM 12/2009 vp. 
373 Näin HE 149/1999 vp. 
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kunnan käytännössä pidetty rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitävien henkilötietojen sisäl-
töä, niiden sallittuja käyttötarkoituksia, tietojen luovutettavuutta ja tietojen säilytysaikaa 
sekä rekisteröidyn oikeusturvaa samoin kuin näiden seikkojen sääntelemisen kattavuutta ja 
yksityiskohtaisuutta lain tasolla.374 Lailla säätämisen vaatimus koski myös mahdollisuutta 
luovuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyhteyden avulla.  
Erikseen onkin syytä nostaa esille tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden välityk-
sellä. Perustuslakivaliokunta totesi lausunnoissaan PeVL 12/2002 vp ja PeVL 14/2002 vp, 
että tekninen käyttöyhteys mahdollistaa hyvin laajan ja nopean henkilötietojen siirron ja 
siksi henkilötietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden välityksellä oli säädettävä 
aina laintasoisin säännöksin. Teknisestä käyttöyhteydestä eräänä tietojen luovutustapana oli 
nimenomaisesti säännelty esimerkiksi Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuk-
sen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009), jonka 46 §:n 1 momentin mukaan 
väestötietojärjestelmän tietoja voitiin luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla, muussa 
teknisesti tai sähköisesti käsiteltävässä muodossa, kirjallisesti tai muulla tarkoitukseen so-
veltuvalla turvallisella ja luotettavalla tavalla. Hallituksen esityksessä HE 89/2008 vp viitat-
tiin edellä mainittuun perustuslakivaliokunnan lausuntoon PeVL 12/2002 vp todeten, että 
henkilötietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla oli säädettävä aina lainta-
soisin säännöksin.375 
Tässä on paikallaan myös huomauttaa viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta. Esimerkik-
si perustuslakivaliokunnan lausunnon PeVL 43/1998 vp mukaan hallitusmuodon 10 §:n 2 
momentin sanamuoto ja perusoikeusuudistuksen säätämisasiakirjat osoittivat selvästi, että 
perustuslain sisältämänä oikeusnormina oli voimassa viranomaisten asiakirjojen julkisuus. 
Julkisuutta voitiin rajoittaa välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen. Erityisesti salas-
sapitovelvoitteen oli näin ollen täytettävä kolme edellytystä: 

1. salassapito perustuu välttämättömiin syihin ja 
2. sen perusteet määritellään laintasoisella säännöksellä, jolla 
3. julkisuutta rajoitetaan erikseen. 

Julkisuuslakia koskeva ehdotus rakentui selkeästi tällaiselle lähtökohdalle ja toteutti halli-
tusmuodon 16 a §:n 1 momentissa lainsäätäjälle osoitettua toimeksiantoa. Lakiehdotusta 
pidettiinkin yleisesti ottaen edistysaskeleena verrattuna aikaisempaan yleislakiin, jonka 
merkittävin heikkous perusoikeusnäkökulmasta oli salassapitosääntelyn jääminen laajasti 
asetuksen tasolle. Asiakirjojen julkisuutta voitiin rajoittaa perustuslain mukaan ainoastaan 
lailla ja vain, milloin siihen oli välttämättömiä syitä. Kysymys ei siten ollut siitä, että perus-
tuslaissa esimerkiksi jätettäisiin kyseisen oikeuden sisältö lailla määriteltäväksi vaan lain-
säätäjän toimivaltaan kuului pelkästään sellaisten julkisuuden rajoitusten asettaminen, joita 
voitiin pitää perustuslaissa tarkoitetulla tavalla välttämättöminä. Julkisuudelle ehdotettiin 
julkisuuslakiesityksessä kahdenlaisia rajoituksia: yhtäältä keskeneräisiä asioita tai asiakirjo-

                                                 
374 PeVL 25/1998. 
375 Tekniset käyttöyhteydet ovat johtaneet joissakin tapauksissa myös tulkintaongelmiin, kuten vuosikirjarat-
kaisu KHO 2015:41 osoittaa. Yhtiö oli pyytänyt Verohallintoa avaamaan sille teknisen käyttöyhteyden luon-
nollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisiin tietoihin. Yhtiö harjoitti rahoitustoimintaa ja sillä oli henkilötie-
tolain mukainen oikeus luottoa hakevien asiakkaidensa tietojen käsittelyyn. Julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa 
on säädetty tavoista, joilla viranomaisen henkilörekisteristä voidaan antaa henkilötietoja. Lainkohdassa ei ole 
mainittu teknisen käyttöyhteyden avaamista tietojen mahdollisena luovutustapana. Luonnollisia henkilöitä 
koskevia julkisia verotustietoja ei voitu ilman nimenomaista lain säännöstä luovuttaa avaamalla yhtiölle tek-
ninen käyttöyhteys Verohallinnon ylläpitämään henkilörekisteriin. 
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ja ja toisaalta salassa pidettäviä asiakirjoja koskevia rajoituksia.376 Julkisuuslaki tuli voi-
maan 1. elokuuta 2000. 

Liite 2. Kysymysrunko 

Markku Hirvonen – Kalle Määttä: Harmaan talouden torjuntaan osallistuvien viranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa koskevien säännösten kehittyminen 1990-luvulta nykypäivään 

1. Haastateltavan nimi: 
2. Viranomainen, jota edustaa: 
3. Keiden viranomaisten kanssa olette eniten tekemisissä harmaan talouden torjuntaan 

liittyvissä asioissa? 
4. Minkä tyyppisiä tietoja saatte muilta viranomaisilta? 
5. Minkä tyyppisiä tietoja luovutatte muille viranomaisille? 
6. Millaisista volyymeista on kysymys, onko niistä tilastoja? 
7. Mitkä ovat pahimmat puutteet ja ongelmat tietojenvaihtosäännöksissä edustamanne 

viranomaisen kannalta? 
8. Mikä on yleiskäsityksenne viranomaisyhteistyön ja tietojenvaihdon sujuvuudesta? 
9. Mikä on Harmaan talouden selvitysyksikön merkitys tietojensaannissa? 
10. Mikä on ollut merkittävin uudistus tietojenvaihtosäännöksissä edustamanne viran-

omaisen kannalta? 

                                                 
376 Ks. lähemmin PeVL 43/1998 vp. 
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Liite 3. Yhteenvetotaulukko säännösmuutoksista 

pvm säännös no keneltä kenelle pyyn-
tö

oma 
aloite

mitä tietoja huom.                         
- aloite, valmis-

telu ym.
1.12.1993 Verohallintolaki   

5 §
925/1993 verohallinto poliisi 1 kirjanpitorikokset verohallinnon 

aloite
1.1.1995 Tullilaki 1466/1994 tullihallitus viranomainen ja 

julkista tehtävää 
hoitava

1 1 liiketoimintaa koskevia 
tietoja viranomaiselle 
tai julkista tehtävää 
hoitavalle yhteisölle, 
jolla on tarve saada 
tieto salassa 
pidettävästä asiasta

tulliviran-
omainen

verohallinto 1 1 jotka ovat tarpeen 
verotuksen toimitta-
mista, verojen ja 
maksujen perimistä, 
verotusta koskevaa 
muutoksenhakua ja 
ulosottoa varten.

myös massaluovu-
tuksena ja henki-
lörekisterilaissa 
tarkoitettuna 
arkaluonteisena 
otantana

verohallinto tulliviran-
omainen

1 1 tullilaitokselle kuulu-
vien tehtävien suorit-
tamiseksi tarpeellisia 
tietoja tullirikosten 
ehkäisyä ja tutkintaa 
sekä  verotusta ja 
perintää varten

17.2.1995 Verohallintolaki 
5a§

351/1995 verohallinto elinkeinotukien 
maksajat

1 tukien väärinkäytökset harmaan talouden 
selvitystyöryhmä

Verohallintolaki 
5a§

351/1995 verohallinto muu valvonta-
viranomainen

1 rikos, josta yli 6 kk harmaan talouden 
selvitystyöryhmä

Verohallintolaki 
5a§

351/1995 verohallinto lakisääteisen 
eläkkeen ym. 
maksaja

1 maksujen laiminlyönti harmaan talouden 
selvitystyöryhmä

1.4.1995 Verotuslaki 47§, 
ALV 171 § ja EPL 
29d §

348-
350/1995

muut 
viranomaiset

verohallinto 1 tiedot, jotka saattavat 
olla tarpeen verotusta 
tai muutoksenhakua 
varten

harmaan talouden 
selvitystyöryhmä

15.3.1997 Laki ulosottolain 
muuttamisesta

171/1997 viranomainen 
tai julkista 
tehtävää 
hoitava yhteisö

ulosottohallinto 1 täytäntöönpanoa 
varten välttämättömät 
velallisen tuloja ja 
varallisuutta ja työ- ja 
palvelussuhteita sekä 
eläkkeitä koskevat 
tiedot, osoite- ja 
puhelintiedot sekä 
muut yhteydenottoon 
tarvittavat tiedot

OM, 1. talousrikos-
torjuntaohjelma

Laki ulosottolain 
muuttamisesta

171/1997 ulosottohallinto syyttäjä- tai 
esitutkintaviran
omainen

1 1 tarpeellisia tietoja, jos 
on syytä epäillä, että 
velallinen on saattanut 
syyllistyä rikokseen

OM, 1. talousrikos-
torjuntaohjelma

Laki ulosottolain 
muuttamisesta

171/1997 ulosottohallinto veroviranomai-
nen, työviran-
omainen, 
konkurssiasia-
mies tai muu 
viranomainen

1 tarpeellisia tietoja 
havaitsemistaan 
velallisen 
väärinkäytöksistä          
ei jos tieto  henkilöltä, 
joka olisi oikeuden-
käynnissä oikeutettu 
tai velvollinen 

kieltäytymään 
todistamasta k.o. 
seikoista, eikä 
myöskään sivul-
liselta itseltään 
saatuja tietoja 
tämän 
väärinkäytöksistä  
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pvm säännös no keneltä kenelle pyyn-
tö

oma 
aloite

mitä tietoja huom.                         
- aloite, valmis-

telu ym.
1.1.1998 laki yritystuen 

yleisistä ehdoista
786/1997 tuen myöntäjä valvovat 

viranomaiset, 
poliisi

1 tehtävien 
suorittaminen, 
rikosten estäminen ja 
selvittäminen

KTM, viittaus 1. 
talousrikostor-
juntaohjelmaan

1.4.1998 L alkoholilain 44 
ja 48 §:n 
muuttamisesta

210/1998 muut 
viranomaiset

STTV, 
lääninhallitukset

1 1 valvonnassa tarvittavat 
tiedot

1. talousrikos-
torjuntaohjelma

1.1.1999 Palkkaturvalaki 866/1998 vero-, ulosotto-, 
työsuojeluviran
omaiset, Kela, 
työttömyyskas-
sat, työvoima-
toimistot

Työvoima- ja 
elinkeinokeskus

1 palkkaturvahakemuk-
sen käsittelyä varten 
tarpeelliset tiedot

22.4.1999 Henkilötietolaki 
ym.

523-
526/1998

1.12.1999 Laki 
viranomaisten 
toiminnan 
julkisuudesta

621/1999

1.1.2000 Verotustietolaki 1346/1999 verohallinto syyttäjä- ja 
esitutkintaviran-
omaiset

1 rikosten ennalta 
estämistä, 
selvittämistä sekä 
syytteeseenpanoa 
varten;

Skinnarin 
työryhmä, 2. 
talousrikostorjun-
taohjelma

Verotustietolaki 1346/1999 verohallinto syyttäjä- ja 
esitutkintaviran-
omaiset

1 liiketoimintakiellon 
määräämistä tai 
pidentämistä koskevaa 
tutkintaa varten ja 

Verotustietolaki 1346/1999 verohallinto poliisi 1 liiketoimintakiellon 
noudattamisen 
valvontaa varten

Verotustietolaki 1346/1999 verohallinto yritystukia 
myöntävät ja 
valvovat 
viranomaiset

1 tuki- tai avustusasian 
käsittelyä varten 
tarpeelliset tiedot  
tuen tai avustuksen 
hakijan erääntyneistä 
ja maksamatta 
jätetyistä veroista

1.1.2001 Merimiesten 
palkkaturvalaki

1108/2000 vero-, ulosotto-, 
työsuojeluviran
omaiset, Kela, 
työttömyyskas-
sat, työvoima-
toimistot

Työvoima- ja 
elinkeinokeskus

1 palkkaturvahakemuk-
sen käsittelyä varten 
tarpeelliset tiedot

1.1.2001 Laki 
yritystoiminnan 
tukemisesta

1068/2000 muut 
viranomaiset

KTM ja TE-
keskus

1 luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä 
koskeva, 
valvontavelvollisuuden 
hoitamiseksi tai 
tukihakemusten 
käsittelyä varten 
välttämätön tieto, joka 
muutoin olisi pidettävä 
salassa. 

KTM, 2. 
talousrikostorjun-
taohjelma
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pvm säännös no keneltä kenelle pyyn-
tö

oma 
aloite

mitä tietoja huom.                         
- aloite, valmis-

telu ym.
1.4.2001 Yritys- ja 

yhteisötietolaki 
ym.

244 – 
251/2001

harmaan talouden 
selvitystyöryhmä, 
1. talousrikostor-
juntaohjelma, 
Verohallitus, PRH

1.9.2001 Valtionavustus-
laki

688/2001 muut 
viranomaiset

valtionapuviran
omainen

1 välttämättömiä tietoja 
valtionavustuksen 
hakijan ja saajan 
taloudellisesta 
asemasta, julkista 
tuista ja hakijaa ja 
saajaa koskevista 
muista seikoista, joilla 
on olennaista 
merkitystä tämän lain 
noudattamisen 
varmistamiseksi 
valtionavustuksen 
myöntämisessä, 
maksamisessa ja 
käytön valvonnassa

VM, 2. 
talousrikostorjun-
taohjelma

Valtionavustus-
laki

688/2001 valtionapuviran
omainen

poliisi- ja muu 
esitutkintaviran
omainen  taikka 
syyttäjäviran-
omainen

1 rikoksen estämiseksi 
tai selvittämiseksi tai 
syyteharkintaa varten

1.3.2004 Laki ulosottolain 
muuttamisesta

679/2003 viranomaiset ja 
julkista tehtävää 
hoitavat

ulosottomies 1 kuten v. 1997, lisätty 
taloudellinen toiminta

OM

Laki ulosottolain 
muuttamisesta

679/2003 ulosottomies syyttäjä- ja 
esitutkintaviran
omainen

1 rikosten selvittämistä, 
esitutkintaa, 
syyteharkintaa ja 
tuomioistuinkäsittelyä 
varten sekä törkeiden 
rikosten ennalta 
estämistä varten

Laki ulosottolain 
muuttamisesta

679/2003 ulosottomies rahanpesun 
selvittelykeskus

1 laissa säädettyjen 
tehtävien hoitamista 
varten

Laki ulosottolain 
muuttamisesta

679/2003 ulosottomies suojelupoliisi ja 
pääesikunta

1 laajan 
turvallisuusselvityksen 
tekemistä varten;

Laki ulosottolain 
muuttamisesta

679/2003 ulosottomies syyttäjä ja 
esitutkintaviran
omainen

1 liiketoimintakiellon 
määräämistä tai 
pidentämistä koskevaa 
tutkintaa varten ja 
poliisille 
liiketoimintakiellon 
noudattamisen 
valvontaa varten

Laki ulosottolain 
muuttamisesta

679/2003 ulosottomies tulliviranomai-
nen

1 tullilaissa  säädetyn 
tehtävän hoitamista 
varten

Laki ulosottolain 
muuttamisesta

679/2003 ulosottomies konkurssiasiami
es

1 laissa säädettyjen 
tehtävien hoitamista 
varten  
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pvm säännös no keneltä kenelle pyyn-
tö

oma 
aloite

mitä tietoja huom.                         
- aloite, valmis-

telu ym.
Laki ulosottolain 
muuttamisesta

679/2003 ulosottomies veroviran-
omainen

1 verotusta koskevan 
asian käsittelyä varten

Laki ulosottolain 
muuttamisesta

679/2003 ulosottomies työttömyyspäivä
rahaa tai muita 
julkisia avustuk-
sia, tukia tai 
muita etuuksia 
myöntävä tai 
valvova

1 sellaisen asian 
käsittelyä varten

Laki ulosottolain 
muuttamisesta

679/2003 ulosottomies syyttäjä, esitut-
kintaviranomai-
nen, tulliviran-
omainen, kon-
kurssiasiamies

1 Jos on syytä epäillä, 
että vastaaja tai 
sivullinen on saattanut 
syyllistyä virallisen 
syytteen alaiseen 
ulosottomenettelyssä 
tehtyyn tai täytän-
töönpanon tuloksen 
muutoin olennaisesti 
vaarantavaan 
rikokseen, 
kirjanpitorikokseen 
taikka sellaiseen 
muuhun rikokseen, 
josta ei ole säädetty 
lievempää rangaistusta 
kuin neljä kuukautta 
vankeutta

Laki ulosottolain 
muuttamisesta

679/2003 ulosottomies syyttäjä, esitut-
kintaviranomai-
nen, tulliviran-
omainen, kon-
kurssiasiamies

1 jos on syytä epäillä, 
että vastaaja tai 
sivullinen on saattanut 
syyllistyä virallisen 
syytteen alaiseen 
rikokseen. Epäilyttä-
vistä liiketoimista 
ulosottomies saa 
ilmoittaa rahanpesun 
selvittelykeskukselle.

Laki ulosottolain 
muuttamisesta

679/2003 ulosottomies veroviranomain
en, avustuksia 
myöntävä 
yhteisö ym.

1 jos on syytä epäillä, 
että vastaaja tai 
sivullinen on saattanut 
syyllistyä rikoslain 29 
luvun 1―4 §:ssä 
tarkoitettuun tekoon 
tai julkisen etuuden 
väärinkäyttöön
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pvm säännös no keneltä kenelle pyyn-
tö

oma 
aloite
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1.5.2004 Ulkomaalaislaki 301/2004 työsuojeluviran

omainen
poliisi 1  jos  on todennäköisiä 

perusteita epäillä  
luvattoman ulkomai-
sen työvoiman käytön 
taikka ulkomaalais-
laissa säädettyjen 
ulkomaalaisrikkomuk-
sen tai työnantajan 
ulkomaalaisrikko-
muksen tapahtuneen

1.5.2004 Laki ulkomaalais-
rekisteristä 
annetun lain 
muuttamisesta

305/2004 ulkomaalais-
rekisteri

työsuojelu-
viranomainen

1 ulkomaalaisen 
työntekijän työsuhteen 
ehtojen ja työnteko-
oikeuden valvontaa 
varten

1.6.2006 Laki työttömyys-
etuuksien 
rahoituksesta 
annetun lain 
muuttamisesta

363/2006 työttömyysva-
kuutusrahasto

Stm, Vakuutus-
valvontavirasto

1 tiedot, jotka ovat 
tarpeen valvontaa 
varten

Laki työttömyys-
etuuksien 
rahoituksesta 
annetun lain 
muuttamisesta

363/2006 vakuutuslaitos, 
Valtiokonttori ja 
Tapaturma-
vakuutuslaitos-
ten liitto

Työttömyysva-
kuutusrahasto

1 työttömyysvakuutus-
maksujen perintäme-
nettelyn toimeenpa-
non ohjaamista, 
kehittämistä ja 
valvontaa varten 
välttämättömät tiedot

Laki työttömyys-
etuuksien 
rahoituksesta 
annetun lain 
muuttamisesta

363/2006 eläkelaitos, Elä-
keturvakeskus 
veroviranoma-
inen ja viran-
omainen ja muu 
taho, johon 
julkisuuslakia 
sovellettiin

Työttomyysva-
kuutusrahasto

1 työnantajakohtaisesti 
tiedot maksetuista 
palkoista sekä muista 
seikoista, jotka ovat 
välttämättömiä 10 §:n 1 
momentissa säädetyn 
työttömyysvakuutusma
ksun perinnän 
valvontaa varten.

Laki työttömyys-
etuuksien 
rahoituksesta 
annetun lain 
muuttamisesta

363/2006 lakisääteistä 
vakuutusta 
toimeenpaneva 
eläkelaitos, Elä-
keturvakeskus, 
veroviranomain
en sekä viran-
omainen ja muu 
taho, johon 
viranomaisten 
toiminnan 
julkisuudesta 
annettua lakia 
sovelletaan

Vakuutuslaitos, 
Valtiokonttori, 
Tapaturmavakuu
tuslaitosten 
liitto ja tämän 
lain mukainen 
muutoksenhaku
elin 

1 salassapitosäännösten 
ja muiden tiedon 
saantia koskevien 
rajoitusten estämättä , 
työnantajakohtaisesti 
tiedot maksetuista 
palkoista sekä muista 
seikoista, jotka ovat 
välttämättömiä 
työttömyysvakuutus-
maksua koskevan asian 
käsittelemiseksi sekä 
työttömyysvakuutus-
maksun määräämiseksi 
ja perimiseksi

1.9.2006 Laki kaupallisista 
tavarankuljetuk-
sista tiellä

693/2006 Verohallinto Liikennelupa-
viranomainen

1 verovelkatiedot 
yhteisöluvan, kotimaan 
liikenteen luvan ja 
liikennetraktoriluvan 
myöntämistä, 
uusimista ja 
peruuttamista 
koskevien asioiden 
käsittelyä varten

koneellinen 
käyttöyhteys
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1.1.2007 Työntekijäin 

eläkelaki
396/2006 työnantaja, 

lakisääteistä 
vakuutusta 
toimeenpaneva 
vakuutus- ja 
eläkelaitos, 
viranomainen ja 
muu taho, johon 
julkisuuslakia 
sovelletaan

Eläketurva-
keskus

1 salassapitosäännösten 
ja muiden tiedon 
saantia koskevien 
rajoitusten estämättä 
tiedot, jotka ovat 
välttämättömiä 186 §:n 
1 momentissa säädetyn 
valvontavelvollisuuden 
täyttämiseksi

Työntekijäin 
eläkelaki

396/2006 veroviranomain
en

Eläketurva-
keskus

1 joukkotietoina 
palkkaa tai muuta 
vastiketta työnte-
kijöille maksanei-
den työnantajien 
nimet, yritys- ja 
yhteisötunnukset 
tai työnantajien 
henkilötunnukset
yhteystiedot ja 
vuosi-ilmoitukset 
tai vuosi-ilmoi-
tuksia vastaavat 
tiedot, toimialat 
sekä tiedot näi-
den työnantajien 
työstä maksamis-
ta vastikkeista ja 
niihin liittyvistä 
työnantajasuoritu
ksista.

1.1.2007 Laki liiketoiminta-
kiellosta annetun 
lain 
muuttamisesta 

1107/2006 Säännöksessä 
luetellut 
viranomaiset

Poliisi 1 Vero-, tulli-, ulosotto- 
ja palkkaturvaviran-
omaisen, konkurssi-
asiamiehen, julkisista 
varoista avustuksia ja 
etuuksia myöntävän 
viranomaisen sekä 
elinkeinotoimintaan 
liittyviä lupa- ja 
valvontatehtäviä 
hoitavan viranomaisen 
on huolehdittava siitä, 
että sen toiminnassa 
kiinnitetään huomiota 
liiketoimintakiellon 
noudattamisen 
toteutumiseen

4. talousrikotor-
juntaohjelma, 
SM:n lainsäädän-
tötyöryhmä.

1.1.2007 laki verotustieto-
jen julkisuudesta 
ja salassapidosta 
annetun lain 18 
§:n muuttami-
sesta

1108/2006 Verohallinto poliisi 1 verovalvonnassa 
havaituista 
liiketoimintakieltoon 
määrättyyn liittyvistä 
seikoista, joilla saattaa 
olla merkitystä 
liiketoimintakiellon 
noudattamisen 
valvonnan kannalta.

4. talousrikotor-
juntaohjelma, 
SM:n lainsäädän-
tötyöryhmä.
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1.1.2007 Laki valtionavus-

tuksesta 
yritystoiminnan 
kehittämiseksi 

1336/2006 muu viranomai-
nen ja julkista 
tehtävää 
hoitamaan 
asetettu yhteisö 
ja henkilö

Kauppa- ja 
teollisuusminist
eriö, työvoima- 
ja 
elinkeinokeskus

1 luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä 
koskeva, valvontavel-
vollisuuden hoitami-
seksi tai avustushake-
muksen käsittelemi-
seksi välttämätön 
tieto, joka muutoin 
olisi pidettävä salassa.

1.1.2007 Rakennerahasto-
laki

1401/2006 muu kuin 1 
momentissa 
tarkoitettu 
viranomainen

Hallintoviran-
omainen, toden-
tamisviranomai-
nen, tarkastus-
viranomainen ja 
rakennerahasto-
ohjelmien 
toteuttamiseen 
osallistuva 
ministeriö

1 salassapitosäännösten 
estämättä luonnollista 
henkilöä tai oikeus-
henkilöä koskevat teh-
täviensä hoitamiseksi 
välttämättömät tiedot 
rakennerahastovarojen 
käytöstä sekä 
hankkeen 
toteutuksesta ja 
tarkastuksesta

1.8.2007 Taksiliikennelaki 217/2007 Verohallinto Lupaviran-
omainen

1 taksiluvan hakijaa, 
haltijaa ja liikenteestä 
vastaavaa henkilöä 
koskevia tietoja rikos-
rekisteristä, sakkorekis-
teristä, ajoneuvoliiken-
nerekisteristä, ulosot-
torekisteristä ja vero-
tuksen tietojärjestel-
mästä taksiluvan 
myöntämistä ja 
peruuttamista 
koskevien asioiden 
käsittelyä varten

1.8.2008 Laki rahanpesun 
ja terrorismin 
rahoittamisen 
estämisestä ja 
selvittämisestä 

503/2008 Laissa mainitut 
viranomaiset

rahanpesun 
selvittelykeskus

1 tulli-, rajavartio-, vero- 
ja ulosottoviranomai-
sen sekä konkurssiasia-
miehen on huolehdit-
tava siitä, että sen 
toiminnassa kiinnite-
tään huomiota rahan-
pesun ja terrorismin 
rahoittamisen estämi-
seen ja selvittämiseen 
sekä tehtäviensä 
hoidon yhteydessä ilmi 
tulleiden epäilyttävien 
liiketoimien tai terro-
rismin rahoittamisen 
epäilyn ilmoittamiseen 
rahanpesun 
selvittelykeskukselle

4. talousrikotor-
juntaohjelma, 
SM:n lainsäädän-
tötyöryhmä.
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1.8.2008 Laki verotustie-
tojen julkisuu-
desta ja salassapi-
dosta annetun 
lain 18 §:n 
muuttamisesta

504/2008 Verohallinto rahanpesun 
selvittelykeskus

1 verotustietoja vero-
velvollista koskevine 
tunnistetietoineen 
rahanpesun selvittely-
keskukselle veroval-
vonnan yhteydessä 
havaituista epäilyttä-
vistä liiketoimista tai 
kun voidaan epäillä 
liiketoimeen sisältyviä 
varoja käytettävän 
terrorismin rahoituk-
seen tai sen rangais-
tavaan yritykseen

4. talousrikotor-
juntaohjelma, 
SM:n lainsäädän-
tötyöryhmä.

1.1.2009 Finanssivalvonna
sta annettu laki 

878/2008 Rahoitustarkastus 
ja Vakuutusval-
vontavirasto 
yhdistettiin

1.5.2009 Laki työttömyys-
etuuksien 
rahoituksesta 
annetun lain 
muuttamisesta

278/2009 Työttömyys-
vakuutusrahasto

lakisääteisen 
tapaturmavakuu-
tuksen toimeen-
panosta huoleh-
tiva vakuutuslai-
tos ja Tapatur-
mavakuutuslaito
sten liitto

1 palkkasumma- ja 
työttömyysvakuutusma
ksutietoja työttömyys-
vakuutusmaksuvelvol-
lista työnantajaa 
koskevine tunnistetie-
toineen  niiden laissa 
säädettyjen työt-
tömyys- tai tapa-
turmavakuutusta 
koskevien tehtävien 
hoitamiseksi

,jos on syytä epäil-
lä, että laissa va-
kuuttamis- tai 
maksuvelvollisek-
si säädetty työn-
antaja tai muu 
maksuvelvollinen 
ei ole täyttänyt 
lakiin perustuvaa 
vakuuttamisvel-
vollisuuttaan tai 
siihen taikka 
lakiin perustuvaa 
maksuvelvolli-
suuttaan taikka 
velvollisuuttaan 
antaa työttömyys- 
tai tapaturma-
vakuutusmaksun 
määräämiseksi ja 
perimiseksi 
tarvittavia tietoja;

Laki työttömyys-
etuuksien 
rahoituksesta 
annetun lain 
muuttamisesta

278/2009 Työttömyys-
vakuutusrahasto

Eläketurvakes-
kus ja lakisää-
teistä 
vakuutusta 
toimeenpaneva 
eläkelaitos

1 palkkasumma- ja 
työttömyysvakuutusma
ksutietoja 
työttömyysvakuutusma
ksuvelvollista 
työnantajaa koskevine 
tunnistetietoineen 

jos on syytä 
epäillä, että laissa 
vakuuttamisvelvo
lliseksi säädetty 
työnantaja tai 
muu vakuutta-
misvelvollinen ei 
ole täyttänyt 
lakiin perustuvaa 
vakuuttamis- tai 
maksuvelvollisuut
taan;

Laki työttömyys-
etuuksien 
rahoituksesta 
annetun lain 
muuttamisesta

278/2009 Työttömyys-
vakuutusrahasto

Verohallinto 1 palkkasumma- ja 
työttömyysvakuutusma
ksutietoja 
työttömyysvakuutus-
maksuvelvollista 
työnantajaa koskevine 
tunnistetietoineen 

jos tiedot ovat 
välttämättömiä 
sille ennakkope-
rintälaissa sääde-
tyn valvontavel-
vollisuuden 
täyttämiseksi, jos 
on syytä epäillä, 
että työnantaja ei 
ole täyttänyt 
ennakonpidätys-
velvollisuuttaan.  
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1.9.2009 Laki työsuojelun 

valvonnasta ja 
työpaikan 
työsuojeluyhteist
oiminnasta 
annetun lain 
muuttamisesta

524/2009 Verohallinto Työsuojeluviran
omainen

1 tarpeelliset tiedot 
asiakkaan veronmaksu-
velvollisuuden täyttä-
misestä ja verojen 
maksuun liittyvästä 
maksujärjestelystä 
sekä välttämättömät 
tiedot Verohallinnolle 
annetuista 
ilmoituksista 

tilaajan selvitys-
velvollisuudesta 
ja vastuusta ulko-
puolista työvoi-
maa käytettäessä 
annetun lain ja 
työsuhteen vä-
himmäisehtojen 
noudattamisen 
valvontaa varten  
työntekijöiden 
määrän, makset-
tujen palkkojen ja 
liiketoiminnan 
harjoittamisen 
selvittämiseksi

Laki työsuojelun 
valvonnasta ja 
työpaikan 
työsuojeluyhteist
oiminnasta 
annetun lain 
muuttamisesta

524/2009 Eläketurva-
keskus

Työsuojeluviran
omainen

1 välttämättömät tiedot 
työnantajan ja yrittäjän 
vakuuttamisvelvollisuu
den täyttämisestä

tilaajan selvitys-
velvollisuudesta 
ja vastuusta ulko-
puolista työvoi-
maa käytettäessä 
annetun lain 
noudattamisen 
valvontaa varten 
välttämättömät 
tiedot  

Laki työsuojelun 
valvonnasta ja 
työpaikan 
työsuojeluyhteist
oiminnasta 
annetun lain 
muuttamisesta

524/2009 Työsuojeluviran
omainen

Verohallinto, 
Eläketurva-
keskus

1 Verohallinnolle tietoja 
epäilemästään 
verovelvollisuuden 
laiminlyönnistä sekä 
Eläketurvakeskukselle 
tietoja epäilemästään 
eläkevakuuttamisen 
laiminlyönnistä.

1.9.2009 Laki verotustieto-
jen julkisuudesta 
ja salassapidosta 
annetun lain 18 
§:n muuttami-
sesta

525/2009 Verohallinto Työsuojeluviran
omainen

1 sellaisia verovalvon-
nassa havaittuja 
tietoja, joilla saattaa 
olla merkitystä 
työsuojeluviranomaise
lle sen valvoessa 
tilaajan selvitysvelvol-
lisuudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä annetun 
lain noudattamisesta

1.9.2009 Laki työntekijän 
eläkelain 206 §:n 
muuttamisesta

526/2009 Eläkelaitos ja 
Eläketurva-
keskus

Työsuojeluviran
omainen

1 tämän lain 
toimeenpanoon 
perustuvia tietoja        
jotka ovat sille 
välttämättömiä tilaajan 
selvitysvelvollisuu-
desta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä annetussa 
laissa  tarkoitetun 
valvontavelvollisuuden 
täyttämiseksi 

silloin, kun on 
aihetta epäillä, 
että tilaaja ei ole 
täyttänyt selvitys-
velvollisuuttaan 
tai että tilaajan 
sopimuspuoli on 
esittänyt virheel-
lisiä todistuksia 
eläkevakuuttamis
velvollisuuden 
täyttämisestä tai 
eläkevakuutus-
maksujen 
maksamisesta  
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526/2009 Eläkelaitos ja 

Eläketurva-
keskus

Työttömyysva-
kuutusrahasto

1 tämän lain 
toimeenpanoon 
perustuvia tietoja    
jotka ovat sille 
välttämättömiä 
työttömyysetuuksien 
rahoituksesta annetus-
sa laissa  tarkoitetun 
valvontavelvollisuuden 
täyttämiseksi 

silloin, kun on 
aihetta epäillä, 
että työnantaja on 
laiminlyönyt 
velvollisuuttaan 
maksaa 
työttömyysvakuut
usmaksuja.

Laki yrittäjän 
eläkelain 152 §:n 
muuttamisesta

527/2009 Eläkelaitos ja 
Eläketurva-
keskus

Työsuojeluviran
omainen

1 tämän lain 
toimeenpanoon 
perustuvia tietoja  
jotka ovat 
välttämättömiä sille 
tilaajan selvitys-
velvollisuudesta ja 
vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa 
käytettäessä annetussa 
laissa tarkoitetun 
valvontavelvollisuuden 
täyttämiseksi 

silloin, kun on 
aihetta epäillä, 
että tilaaja ei ole 
täyttänyt selvitys-
velvollisuuttaan 
tai että tilaajan 
sopimuspuoli on 
esittänyt virheel-
lisiä todistuksia 
eläkevakuuttamis
velvollisuuden 
täyttämisestä tai 
eläkevakuutus-
maksujen 
maksamisesta.

3.12.2009 Joukkoliikenne-
laki

869/2009 sakkorekisteri, 
ajoneuvolii-
kennerekisteri, 
ulosottorekister
i ja verotuksen 
tietojärjestelmä

Toimivaltainen 
lääninhallitus

1 joukkoliikenneluvan 
hakijaa, haltijaa ja 
liikenteestä vastaavaa 
henkilöä koskevia 
tietoja joukkoliikenn-
eluvan ja yhteisön 
kansainvälistä 
liikennettä koskevan 
asetuksen 3 a artiklassa 
tarkoitetun yhteisön 
liikenneluvan myöntä-
mistä, lupien myöntä-
misen edellytysten 
tarkistamista ja lupien 
peruuttamista 
koskevien asioiden 
käsittelyä ja liikenteen-
harjoittajan vakava-
raisuuden osoittami-
seksi annetun 
vakuuden 
palauttamista varten.

1.1.2010 Laki 
palkkaturvalain 
muuttamisesta

1633/2009 Eläketurva-
keskus

Elinkeino-, 
liikenne- ja 
ympäristökeskus

1 salassapitosäännösten 
ja muiden tiedon 
saantia koskevien 
rajoitusten estämättä 
palkkaturvahakemukse
n käsittelyä varten 
välttämättömät tiedot  
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1.3.2010 laki 

ulkomaalaisrekist
eristä annetun 
lain 7 ja 8 §:n 
muuttamisesta 

70/2010 Verohallinto Ulkomaalaisreki
seri

1 tietoja ulkomaalaisen 
ilmoittaman 
työnantajan 
työnantajasuorituksista 
ja niiden ilmoittami-
sesta sekä verojen 
maksuun liittyvästä 
maksujärjestelystä;

ulkomaalaisen 
oleskeluluvan 
harkintaa varten

1.3.2010 laki verotus-
menettelystä 
annetun lain 18 
§:n 
muuttamisesta 

71/2010 Ulkomaalais-
rekisteristä 
annetussa laissa  
tarkoitettu 
rekisterinpitäjä

Verohallinto 1 verotusta varten 
tarpeelliset tiedot 
ulkomaalaisrekisterissä 
olevan ulkomaalaisen 
Suomessa oleskelusta, 
työnantajasta ja 
palvelussuhteesta sekä 
elinkeinotoiminnasta.

Esityksellä 
toteutetaan kaksi 
talousrikollisuu-
den ja harmaan 
talouden 
torjuntaohjelmas-
sa yksilöityä ja 
sisäasiainministe-
riölle 
vastuutettua 
toimenpidettä.

15.12.2010 laki 
yrityspalvelujen 
asiakastietojärjes
telmästä annetun 
lain 
muuttamisesta 

1039/2010 Yrityspalvelujen 
asiakastieto-
järjestelmä

työ- ja elinkeino-
ministeriö, maa- 
ja metsätalous-
ministeriö, elin-
keino-, liikenne- 
ja ympäristö-
keskus, työ- ja 
elinkeinoto-
imisto, Tekes , 
valtion erityisra-
hoitusyhtiö ja 
Maaseutuvirasto

tiedot siitä, onko yritys 
ollut em. tukien 
myöntäjien asiakkaana, 
tiedot henkilöistä, 
jotka yritys on nimen-
nyt yhteyshenkilöik-
seen tässä laissa tarkoi-
tettuja yrityspalveluja 
varten,tiedot yrityksen 
saamista yrityspalve-
luista, arviot yrityksen 
edellytyksistä kannat-
tavaan toimintaan; ei 
kuitenkaan teknis-
luontoista salassa 
pidettävää tietoa, 
yritystä koskevat muut 
tiedot, jotka ovat 
tarpeen päätettäessä 
yritystuen 
myöntämisestä ja 
maksamisesta sekä 
käytön valvonnassa

yrityspalvelujen 
toteuttamista 
varten

1.1.2011 laki Harmaan 
talouden 
selvitysyksiköstä 

1207/2010
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12.12.2011 Laki joukkoliiken-

nelain 
muuttamisesta

1219/2011 rikosrekisteri, 
sakkorekisteri, 
ajoneuvoliiken-
nerekisteri, 
ulosottorekis-
teri, liiketoimin-
takieltorekisteri 
ja verotuksen 
tietojärjestelmä

Toimivaltainen 
elinkeino-, 
liikenne- ja 
ympäristökeskus 
joukkoliikennel
uvan hakijaa ja 
haltijaa, 
liikenteestä 
vastaavaa 
henkilöä sekä 
yrityksen 
toimitusjohtajaa 
ja vastuunalaisia 
yhtiömiehiä 
koskevat 
välttämättömät 
tiedot

1  joukkoliikenneluvan ja 
EU:n kansainvälistä 
linja-autoliikennettä 
koskevan asetuksen 4 
artiklassa tarkoitettua 
yhteisön liikenneluvan 
myöntämistä, luvan 
myöntämisen edel-
lytysten tarkistamista, 
lupien peruuttamista, 
varoituksen antamista, 
EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen 14 
artiklassa tarkoitetun 
henkilön soveltumat-
tomuutta koskevien 
asioiden käsittelyä ja 
liikenteenharjoittajan 
vakavaraisuuden 
osoittamiseksi annetun 
vakuuden 
palauttamista varten 

1219/2011 poliisi, 
Verohallinto, 
tullilaitos, 
työsuojeluhallin
to ja Liikenteen 
turvallisuusviras
to

Toimivaltainen 
elinkeino-, 
liikenne- ja 
ympäristökeskus

1 1 EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen 12 
artiklassa tarkoitetun 
valvonnan toteuttami-
seksi välttämättömät 
tiedot joukkoliiken-
neluvan haltijoita 
koskevista 
yritystarkastuksista ja 
19 §:ssä säädettyjen 
joukkoliikenneluvan 
myöntämisen edel-
lytysten täyttymisen 
arvioimiseksi välttä-
mättömät muut tiedot

19.12.2011 Laki kaupallisista 
tavarankuljetuksi
sta tiellä annetun 
lain 
muuttamisesta

1283/2011 Verohallinto,rik
osrekisteri,sakk
orekisteri, 
ulosottorekis-
teri, ajoneuvolii-
kennerekisteri, 
liiketoiminta-
kieltorekisteri

toimivaltainen 
elinkeino-, 
liikenne- ja 
ympäristökeskus
Ahvenanmaan 
valtionvirasto  
liikenneluvan 
hakijaa ja 
haltijaa, 
liikenteestä 
vastaavaa 
henkilöä sekä 
yrityksen 
toimitusjohtajaa 
ja vastuunalaisia 
yhtiömiehiä 
koskevat 

1 liikenneluvan ja EU:n 
tavaraliikennelupa-
asetuksen 4 ja 6 
artiklassa tarkoitettua 
yhteisön liikenneluvan 
myöntämistä, luvan 
myöntämisen edelly-
tysten tarkastamista, 
lupien peruuttamista, 
varoituksen antamista, 
EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen 14 
artiklassa tarkoitetun 
henkilön soveltuma-
ttomuutta koskevien 
asioiden käsittelyä 
sekä 
liikenteenharjoittajan 
vakavaraisuuden 
osoittamiseksi annetun 
vakuuden palautta-
mista varten 
tarpeelliset tiedot  
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1283/2011 Verohallinto, 

tullilaitos, 
työsuojeluhallin
to, Liikenteen 
turvallisuusviras
to

toimivaltainen 
elinkeino-, 
liikenne- ja 
ympäristökeskus
Ahvenanmaan 
valtionvirasto

1 valvonnan toteutta-
miseksi tiedot 
liikenneluvan haltijoita 
koskevista yritystarkas-
tuksista ja  liikenne-
luvan myöntämisen 
edellytysten täytty-
misen arvioimiseksi 
välttämättömät muut 
tiedot.

10.10.2012 Laki työttömyys-
etuuksien 
rahoituksesta 
annetun lain 
muuttamisesta

542/2010 Verohallinto Työttömyys-
vakuutusrahasto

 1 suorituksensaajittain 
syntymävuodella 
yksilöidyt tiedot 
työnantajan verotusta 
varten ilmoittamista 
maksetuista palkoista 
ja niihin rinnastetta-
vista suorituksista sekä 
palkansaajalta 
pidätetyistä veroista ja 
pakollisista 
vakuutusmaksuista

joukkotietona

542/2010 Verohallinto Työttömyys-
vakuutusrahasto

1 suorituksensaajista ja 
työnantajista 1 
momentissa tarkoi-
tettuja tietoja vastaa-
vat, käsiteltävänä 
olevan asian ratkaise-
mista varten välttä-
mättömät tiedot 
suorituksensaajittain 
yksilöityinä.

1.1.2013 Laki 
Finanssivalvonna
sta annetun lain 
muuttamisesta 

752/2012 Finanssi-
valvonta

rahanpesun 
selvittelykeskus, 
poliisi, Harmaan 
talouden 
selvitysyksikkö, 
Verohallinto ja 
muut 
asianomaiset 
viranomaiset

1 Jos Finanssivalvonta 
valvontatoiminnassaan 
tai laissa säädettyjä 
muita tehtäviä 
hoitaessaan havaitsee 
tai epäilee, että 
finanssipalveluja tai 
finanssijärjestelmää 
käytetään tai aiotaan 
käyttää talousrikolli-
suuden tarkoituksiin

Tällöin on 
otettava 
huomioon, mitä 
71 §:ssä ja 
muualla laissa 
säädetään salassa 
pidettävien 
tietojen 
luovuttamisesta.

1.1.2014 Laki 
kuitintarjoamisve
lvollisuudesta 
käteiskaupasta 

658/2013 Verohallinto, 
poliisi, 
Aluehallinto-
virasto

Verohallinto, 
poliisi, 
Aluehallinto-
virasto

1 Valvontaviranomainen 
saa salassapitosään-
nösten estämättä antaa 
kuitintarjoamisvelvolli-
suuden valvomista ja 
laiminlyöntimaksun 
määräämistä varten 
toiselle valvontaviran-
omaiselle tietoja 
valvontatoiminnastaan 
ja määräämistään 
laiminlyöntimaksuista  
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25.4.2013 Laki kaupallisista 

tavarankuljetuk-
sista tiellä 
annetun lain 
muuttamisesta ja 
väliaikaisesta 
muuttamisesta

262/2013 Harmaan 
talouden 
selvitysyksikkö

Liikennelupavira
nomainen

1 välttämättömät tiedot 
liikenneluvan hakijasta 
ja haltijasta, liiken-
teestä vastaavasta 
henkilöstä, yrityksen 
toimitusjohtajasta, 
vastuunalaisista 
yhtiömiehistä; ja 
Harmaan talouden 
selvitysyksiköstä 
annetun lain 2 §:ssä 
tarkoitetusta orga-
nisaatiohenkilöstä tai 
organisaatiosta, jossa 
hakijan organisaatio-
henkilö on organisaa-
tiohenkilöasemassa.

tekninen 
käyttöyhteys

25.4.2013 Laki Harmaan 
talouden 
selvitysyksiköstä 
annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta

263/2013 Harmaan 
talouden 
selvitysyksikkö

Liikennelupavira
nomainen

1 velvoitteidenhoitose-
lvitys tukemaan 
kaupallisista 
tavarankuljetuksista 
tiellä annetun lain ja 
joukkoliikennelain  
mukaista liikenneluvan 
myöntämistä ja 
peruuttamista.

1.7.2014 Laki valtionavus-
tuksesta 
yritystoiminnan 
kehittämiseksi 

9/2014 Työ- ja elin-
keinoministeriö 
elinkeino-, 
liikenne- ja 
ympäristö-
keskus

Verohallinto 1 jos se on tarpeen 
asianomaiselle 
viranomaiselle tai 
erityisrahoitusyhtiölle 
kuuluvien 
avustusasioiden 
käsittelyn tai 
valvontatehtävien 
hoitamiseksi.

1.12.2014 laki 
verotustietojen 
julkisuudesta ja 
salassapidosta 
annetun lain 
muuttamisesta 

793/2014 Verohallinto työsuojeluviran
omainen

1 tieto tämän 
yksilöimien 
henkilöiden 
veronumerosta 
työturvallisuuslain 
noudattamisen 
valvontaa varten

myös teknisen 
käyttöyhteyden 
avulla

15.3.2015 Laki joukkoliiken-
nelain muutta-
misesta 

177/2015 Harmaan 
talouden 
selvitysyksikkö

Etelä-
Pohjanmaan 
elinkeino-, 
liikenne- ja 
ympäristökeskus

1  Harmaan talouden 
selvitysyksiköstä 
annetun lain 2 §:n 2 
kohdassa tarkoitetusta 
organisaatiohenkilöstä 
tai 1 kohdassa 
tarkoitetusta 
organisaatiosta, jossa 
hakijan 
organisaatiohenkilö on 
organisaatiohenkilöase
massa.
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1.1.2014 Laki rahanpesun 

ja terrorismin 
rahoittamisen 
estämisestä ja 
selvittämisestä 
annetun lain 
muuttamisesta

1185/2013 Verohallinto Rahanpesun 
selvittelykeskus

1 rahanpesun ja 
terrorismin 
rahoittamisen 
estämisessä ja 
selvittämisessä 
tarvittavat tiedot ja 
asiakirjat, myös muut 
kuin taloudellista 
asemaa koskevat 
tiedot

1.6.2015 Laki rahanpesun 
ja terrorismin 
rahoittamisen 
estämisestä ja 
selvittämisestä 
annetun lain 
muuttamisesta

508/2015 Rahanpesun 
selvittelykeskus

Muut viran-
omaiset

1 Saatuja tietoja saa 
käyttää ja luovuttaa 
salassapitosäännösten 
estämättä vain 
rahanpesun ja 
terrorismin 
rahoittamisen 
estämiseksi, 
paljastamiseks i ja 
selvittämiseksi

1.6.2015 Laki henkilötieto-
jen käsittelystä 
Tullissa

639/2015

1.12.2015 Säätiölaki 487/2015 Viranomainen ja 
muu julkista 
tehtävää 
hoitava

Rekisterivirano
mainen

1 salassapitosäännösten 
ja muiden 
tiedonsaantia 
koskevien rajoitusten 
estämättä pyynnöstä 
saada viranomaiselta ja 
muulta julkista 
tehtävää hoitavalta 
tässä luvussa säädettyä 
säätiövalvontaa varten 
välttämättömät tiedot 
säätiöstä ja sen 1 luvun 
8 §:ssä tarkoitettuun 
lähipiiriin kuuluvista

myös teknisen 
käyttöyhteyden 
avulla

1.12.2015 Laki Harmaan 
talouden 
selvitysyksiköstä 
annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta

500/2015 Harmaan 
talouden 
selvitysyksikkö

Patentti- ja 
rekisterihallitus

1 velvoitteidenhoito-
selvitys säätiölaissa 
säädettyä 
säätiövalvontatehtävää 
varten

1.1.2016 Laki 
verotustietojen 
julkisuudesta ja 
salassapidosta 
annetun lain 
18 §:n 
muuttamisesta

1146/2015 Verohallinto Patentti- ja 
rekisterihallitus

1 säätiöistä sekä 
säätiölain 1 luvun 8 
§:ssä tarkoitetuista 
lähipiiriin kuuluvista 
henkilöistä, yhteisöistä 
ja säätiöistä sellaisia 
tietoja, joilla saattaa 
olla merkitystä 
säätiölain 14 luvun 
1 §:ssä tarkoitettua 
säätiövalvontaa varten;  
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1.1.2016 Tilintarkastuslaki 1141/2015 Viranomainen ja 

muu julkista 
tehtävää 
hoitava

Tilintarkastusval
vonta

1 tässä laissa säädettyä 
valvontaa varten 
välttämättömät tiedot

1.1.2016 Laki 
verotustietojen 
julkisuudesta ja 
salassapidosta 
annetun lain 18 
§:n 
muuttamisesta 

1146/2015 Verohallinto Tilintarkastusval
vonta

1 verovalvonnassa tai 
muutoin havaituista 
tilintarkastajaan, 
tilintarkastajan 
toimintaan ja muuhun 
verovelvolliseen 
liittyvistä seikoista, 
joilla saattaa olla 
merkitystä 
tilintarkastajan 
valvonnan kannalta

1.1.2016 Työtapaturma- ja 
ammattitautilaki 

459/2015 viranomainen ja 
muu taho, johon 
julkisuuslakia 
sovelletaan

Tapaturmavakuu
tuskeskus ja 
vakuutusyhtiö

1 salassapitosäännösten 
ja muiden tiedon 
saantia koskevien 
rajoitusten estämättä 
tiedot, jotka ovat 
välttämättömiä tässä 
laissa säädetyn 
valvontavelvollisuuden 
täyttämiseksi

Tapaturmavakuut
uskeskuksella ja 
vakuutusyhtiöllä 
on oikeus saada 1 
momentissa 
tarkoitetut tiedot, 
vaikka se ei olisi 
tietopyynnössään 
yksilöinyt joukko-
tietona valvonta-
käsittelyyn otetta-
via työnantajia tai 
vaikka valvontakä-
sittely ei olisi 
vielä vireillä tai 
vaikka verotusta 
ei olisi vielä 
vahvistettu.

459/2015 veroviran-
omaiset

Tapaturmavakuu
tuskeskus ja 
vakuutusyhtiö

1 edellä mainittua 
tarkoitusta varten 
joukkotietoina palkkaa 
tai muuta vastiketta 
työntekijöille maksa-
neiden työnantajien 
nimet, yritys- ja yhtei-
sötunnukset tai työnan-
tajien henkilötun-
nukset, yhteystiedot ja 
vuosi-ilmoitukset tai 
vuosi-ilmoituksia 
vastaavat tiedot, 
toimialat sekä tiedot 
näiden työnantajien 
työstä maksamista 
vastikkeista ja niihin 
liittyvistä työnantaja-
suorituksista

459/2015 Tapaturmava-
kuutuskeskus ja 
vakuutusyhtiö

Valtiokonttori, 
Työttömyysva-
kuutusrahasto, 
Eläketurvakes-
kus sekä lakisää-
teistä vakuutus-
ta toimeenpa-
neva eläkelaitos

1 1 näille laissa säädetyn 
valvontavelvollisuuden 
täyttämiseksi 
välttämättömät tiedot
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459/2015 Tapaturmava-

kuutuskeskus ja 
vakuutusyhtiö

työsuojeluviran
omainen

1 1 tiedot, jotka ovat 
välttämättömiä tilaajan 
selvitysvelvollisuudes-
ta ja vastuusta ulkopuo-
lista työvoimaa käytet-
täessä annetussa laissa  
tarkoitetun valvonta-
velvollisuuden täyttä-
miseksi, jos on syytä 
epäillä, että tilaaja ei 
ole täyttänyt selvitys-
velvollisuuttaan tai, 
että tilaajan sopimus-
puoli on esittänyt 
virheellisiä todistuksia 
tämän lain mukaisen 
vakuuttamisvelvollisuu
den täyttämisestä tai 
vakuutusmaksujen 
maksamisesta;

459/2015 Tapaturmava-
kuutuskeskus ja 
vakuutusyhtiö

Verohallinto 1 1 tiedot, jotka ovat 
välttämättömiä sille 
ennakkoperintälaissa 
säädetyn valvontavel-
vollisuuden täyttämi-
seksi, jos on syytä 
epäillä, että työnantaja 
ei ole täyttänyt enna-
konpidätysvelvollisuu-
taan.

1.1.2016 Laki Harmaan 
talouden 
selvitysyksiköstä 
annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta

500/2015 Harmaan 
talouden 
selvitysyksikkö

Tapaturmavakuu
tuskeskus ja 
vakuutusyhtiö ?

1 Velvoittedenhoitoselvi
tys voidaan laatia 
tukemaan työtapatur-
ma- ja ammattitautilain 
177 §:n 1 momentissa 
ja 179 §:ssä tarkoitettua 
vakuuttamisvelvoitteid
en valvontaa

1.1.2017 laki julkisista 
hankinnoista ja 
käyttöoikeussopi
muksista 

1397/2016 Viranomainen ja 
julkista tehtävää 
hoitava

Hankintayksiköt 1 välttämättömät tiedot 
yritys- ja yhteisötieto-
lain 3 §:ssä tarkoite-
tuista yrityksistä ja 
yhteisöistä lain 81 §:n 1 
momentissa tarkoitet-
tujen harkinnanva-
raisten poissulkemis-
perusteiden olemassa-
olon selvittämiseksi

1397/2016 Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto

14 viranomaista 1 jos se on tarpeen 
näiden hankintalain 
143 §:ssä määriteltyjä 
tehtäviä varten  
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1.1.2017 Laki Harmaan 

talouden 
selvitysyksiköstä 
annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta

1413/2016 Harmaan 
talouden 
selvitysyksikkö

Hankintayksiköt 1 tukemaan mahdolli-
suutta tarkistaa 
tarjoajien julkisista 
hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksi
sta annetun lain 81 §:n 
1 momentissa tarkoi-
tettujen harkinnanva-
raisten poissulkemisp-
rusteiden olemassaolo.

1.1.2017 Laki eräiden 
luotonantajien ja 
luotonvälittäjien 
rekisteröinnistä

853/2016 Viranomainen ja 
julkista tehtävää 
hoitava

Aluehallintovira
sto

1 tiedot, jotka ovat 
tarpeen 10 §:ssä 
tarkoitetun tehtävän 
hoitamiseksi

tekninen 
käyttöyhteys

1.1.2017 Laki Harmaan 
talouden 
selvitysyksiköstä 
annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta

858/2016 Harmaan 
talouden 
selvitysyksikkö

Aluehallintovira
sto

1 velvoitteidenhoitosel-
vitys tukemaan eräiden 
luotonantajien ja luo-
tonvälittäjien rekiste-
röinnistä annetun lain 
10 §:ssä säädettyä 
tehtävää.

1.1.2017 Laki 
palkkaturvalain 
muuttamisesta

1157/2016 vero-, ulosotto-
ja työsuojelu-
viranomaiset, 
Kansaneläke-
laitos, Eläketur-
vakeskus, eläke-
laitokset, työttö-
myyskassat ja 
työ- ja elinkei-
notoimistot

Elinkeino-, 
liikenne- ja 
ympäristökeskus

1 lain täytäntöönpanoa 
varten välttämättömät 
tiedot

tiedot on oikeus 
saada myös 
teknisen 
käyttöyhteyden 
avulla tai muutoin 
sähköisesti

1.1.2017 Laki merimiesten 
palkkaturvalain 7 
ja 26 §:n 
muuttamisesta 

1158/2016 vero-, ulosotto-
ja työsuojelu-
viranomaiset, 
Kansaneläke-
laitos, Eläketur-
vakeskus, eläke-
laitokset, työttö-
myyskassat ja 
työ- ja elinkei-
notoimistot

Elinkeino-, 
liikenne- ja 
ympäristökeskus

1 lain täytäntöönpanoa 
varten välttämättömät 
tiedot

tiedot on oikeus 
saada myös 
teknisen 
käyttöyhteyden 
avulla tai muutoin 
sähköisesti

1.1.2017 Laki Harmaan 
talouden 
selvitysyksiköstä 
annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta 

1159/2016 Harmaan 
talouden 
selvitysyksikkö

Elinkeino-, 
liikenne- ja 
ympäristökeskus

1 velvoitteidenhoitoselv
itys tukemaan 
palkkaturvalain ja 
merimiesten 
palkkaturvalain 
täytäntöönpanoa  
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3.7.2017 Laki rahanpesun 

selvittelykeskuks
esta

445/2017 Rahanpesun 
selvittelykeskus

Muut 
viranomaiset

1 1 tietoja saa käyttää ja 
luovuttaa salassapito-
säännösten estämättä 
vain rahanpesun ja 
terrorismin rahoitta-
misen ja sen rikoksen, 
jolla rahanpesun tai 
terrorismin rahoitta-
misen kohteena oleva 
omaisuus tai 
rikoshyöty on saatu tai 
saataisiin, estämiseksi, 
paljastamiseksi ja 
selvittämiseksi sekä 
tutkintaan 
saattamiseksi

3.7.2017 Laki Harmaan 
talouden 
selvitysyksiköstä 
annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta

454/2017 Harmaan 
talouden 
selvitysyksikkö

Rahanpesulaissa 
tarkoitetut 
toimivaltaiset 
viranomaiset

1 velvoitteidenhoitosel-
vitys tukemaan rahan-
pesun ja terrorismin 
rahoittamisen estä-
mistä, paljastamista ja 
selvittämistä sekä 
tutkintaan saattamista;

1.5.2017 Laki työsuojelun 
valvonnasta ja 
työpaikan 
työsuojeluyhteist
oiminnasta 
annetun lain 
muuttamisesta

1418/2016 viranomaisten 
toiminnan 
julkisuudesta 
annetun lain 4 
§:n 1 momentin 
1, 4 ja 7 kohdas-
sa tarkoitettu 
viranomainen, 
Eläketurvakes-
kus, Työttö-
myysvakuutus-
rahasto, Tapa-
turmavakuutus-
keskus, eläkelai-
tos ja tapatur-
mavakuutus-
yhtiö, 

työsuojelu-
viranomainen

1 välttämättömiä tietoja 
valvonnan kohdenta-
miseksi tai 
yksittäisessä 
valvontatapauksessa 
tilaajan selvitysvelvol-
lisuudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä annetun 
lain ja työsuhteen 
vähimmäisehtojen 
noudattamisen sekä 
ulkomaalaisen 
työvoiman käytön 
valvomiseksi:

siltä osin kuin 
eläkelaitoksen ja 
tapaturmavakuu-
tusyhtiön tiedot 
voidaan luovuttaa 
Harmaan 
talouden 
selvitysyksiköstä 
annetussa laissa  
tarkoitetulla 
velvoitteidenhoit
oselvityksellä.

1418/2016 verohallinto työsuojelu-
viranomainen

1 yksilöintitiedot ja 
verovelan määrää 
koskevat tiedot yritys- 
ja yhteisötietojärjes-
telmään rekisteröitä-
vistä yksiköistä, joilla 
ei ole verovelasta 
Verohallinnon 
tekemää 
maksujärjestelyä;

tietojoukko
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1418/2016 Eläketurva-

keskus
Työsuojeluviran
omainen

1 yksilöintitiedot yritys- 
ja yhteisötietojärjes-
telmään rekisteröitä-
vistä yksiköistä, joiden 
Eläketurvakeskus on 
valvonnassaan toden-
nut laiminlyöneen 
täysin eläkevakuutta-
misvelvollisuutensa

tietojoukko

1418/2016 Tapaturma-
vakuutuskeskus

työsuojelu-
viranomainen

1 yksilöintitiedot yritys- 
ja yhteisötietojärjes-
telmään rekisteröitä-
vistä yksiköistä, joiden 
Tapaturmavakuutus-
keskus on valvonnas-
saan todennut laimin-
lyöneen täysin tapatu-
rmavakuuttamisvel-
vollisuutensa

tietojoukko

1418/2016 työsuojelu-
viranomainen

työsuojelu-
viranomainen

1 työsuojeluvalvonnassa 
saatuja tietoja salassa-
pitosäännösten ja 
muiden tiedonsaantia 
koskevien rajoitusten 
estämättä, jos tiedot 
ovat välttämättömiä 
valvonnan kohdenta-
miseksi tai 
yksittäisessä 
valvontatapauksessa 
lain noudattamisen 
valvomiseksi, kun 
valvonta on säädetty 
työsuojeluviran-
omaisen tehtäväksi

1418/2016 työsuojelu-
viranomainen

työsuojelu-
viranomainen

1 salassapitosäännösten 
ja muiden tiedonsaan-
tia koskevien rajoitus-
ten estämättä toimi-
valtaiselle työsuojelu-
viranomaiselle tietoja 
epäilemästään 
laiminlyönnistä tai 
epäkohdasta, jonka 
työsuojeluviranomai-
nen on havainnut 
työsuojeluviranomai-
sen tehtäväksi sääde-
tyn valvonnan 
yhteydessä  
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pvm säännös no keneltä kenelle pyyn-
tö

oma 
aloite

mitä tietoja huom.                         
- aloite, valmis-

telu ym.
1418/2016 työsuojelu-

viranomainen
viranomaisten 
toiminnan 
julkisuudesta 
annetun lain 4 
§:n 1 momentin 
1, 4 ja 7 kohdas-
sa tarkoitettu 
viranomainen, 
Eläketurvakes-
kus, Työttömyys-
vakuutusrahasto 
Tapaturmava-
kuutuskeskus, 
Kansaneläke-
laitos, työttö-
myyskassa, 
eläkelaitos ja 
tapaturmava-
kuutusyhtiö

1 epäilemästään 
laiminlyönnistä tai 
epäkohdasta, jonka 
työsuojeluviranomai-
nen on havainnut 
tilaajan selvitysvelvolli-
suudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä annetun 
lain tai työsuhteen 
vähimmäisehtojen 
noudattamisen taikka 
ulkomaalaisen 
työvoiman käytön 
valvonnan yhteydessä:

1.1.2017 laki Harmaan 
talouden 
selvitysyksiköstä 
annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta

1419/2016 Harmaan 
talouden 
selvitysyksikkö

työsuojelu-
viranomainen

1 velvoitteidenhoito-
selvitys  tukemaan 
työsuojeluviranomai-
sen suorittamaa 
tilaajan selvitysvelvolli-
suudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä annetun 
lain ja työsuhteen 
vähimmäisehtojen 
noudattamisen sekä 
ulkomaalaisen 
työvoiman käytön 
valvontaa

1.1.2017 Laki Finanssival-
vonnasta 
annetun lain 
muuttami-sesta

1446/2016 Finanssi-
valvonta

työsuojelu-
viranomainen

1 Finanssivalvonnasta 
annetun lain 71 a §:ssä 
tarkoitettujen 
työsopimussuhteessa 
olevien henkilöiden 
suojaamiseksi 
tarvittavia tietoja

1.1.2017 Laki valmiste-
verotuslain 
muuttamisesta

1178/2016 Tulli Verohallinto 1 tieto verotettavasta 
tuotteesta ja valmiste-
veron alaisesta toimin-
nasta, valvontaha-
vainnoista ja muista 
Verohallinnon toimi-
valtaan kuuluvaa 
valmisteverotukseen 
liittyvää tehtävää 
varten tarpeellisista 
seikoista verovelvol-
lista koskevine yksi-
löinti- ja yhteystie-
toineen.  
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pvm säännös no keneltä kenelle pyyn-
tö

oma 
aloite

mitä tietoja huom.                         
- aloite, valmis-

telu ym.
1178/2016 Tulli Verohallinto 1 valmisteverotuksen 

toimittamista, lupa-
harkintaa, veroval-
vontaa sekä muuta 
Verohallinnon toimi-
valtaan kuuluvaa 
valmisteverotukseen 
liittyvää tehtävää 
varten tarpeelliset 
tiedot verotettavasta 
tuotteesta, valmist-
veron alaisesta 
toiminnasta, 
valvontahavainnoista 
sekä Tullin toimitta-
masta valmistevero-
tuksesta ja siihen 
liittyvistä tehtävistä 
verovelvollista 
koskevine yksilöinti- ja 
yhteystietoineen

1.1.2017 Laki eräiden 
juomapakkausten 
valmisteverosta 
annetun lain 
muuttamisesta

1184/2016 ympäristöviran-
omainen

toimivaltainen 
viranomainen

1 tässä laissa tarkoitettua 
verotusta ja sen 
valvontaa varten 
tarpeellisia tietoja

1184/2016 toimivaltainen 
viranomainen

ympäristöviran-
omainen

 1 voi antaa tässä laissa 
tarkoitettuja tietoja ja 
asiakirjoja

1.1.2017 Laki jäteverolain 
muuttamisesta

1186/2016 ympäristöviran-
omainen

toimivaltainen 
viranomainen

1 tässä laissa tarkoitettua 
verotusta ja sen 
valvontaa varten 
tarpeellisia tietoja

1186/2016 toimivaltainen 
viranomainen

ympäristöviran-
omainen

 1 näille säädettyä 
tehtävää varten

1.1.2017 Laki autoverolain 
muuttamisesta

1192/2016 Tulli veroviran-
omainen 

1 tieto verotettavasta 
ajoneuvosta, valvonta-
havainnoista ja muista 
veroviranomaisen 
toimivaltaan kuuluvaa 
autoverotukseen 
liittyvää tehtävää 
varten tarpeellisista 
tiedoista verovelvol-
lista koskevine 
yksilöinti- ja 
yhteystietoineen.  
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pvm säännös no keneltä kenelle pyyn-
tö

oma 
aloite

mitä tietoja huom.                         
- aloite, valmis-

telu ym.
1192/2016 Tulli veroviran-

omainen
1 autoverotuksen toimit-

tamista, lupaharkintaa, 
verovalvontaa sekä 
muuta veroviran-
omaisen toimivaltaan 
kuuluvaa autovero-
tukseen liittyvää teh-
tävää varten tarpeel-
liset tiedot verotet-
tavasta ajoneuvosta, 
valvontahavainnoista 
sekä muista verotuk-
seen vaikuttavista tie-
doista verovelvollista 
koskevine yksilöinti- ja 
yhteystietoineen
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toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi.  
HE 309/1993 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten 

muuttamisesta. 
HE 22/1994 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle telekuuntelua ja -valvontaa sekä teknistä 

tarkkailua koskevaksi lainsäädännöksi.  
HE 57/1994 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi.  
HE 129/1994 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-

apua koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 
HE 155/1994 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osak-

kaiden verotuksesta. 
HE 249/1994 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi konkurssipesien hallinnon val-

vonnasta sekä konkurssisäännön muuttamisesta.  
HE 254/1994 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuk-

sen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltais-
ten viranomaisten sekä laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen, tul-
lien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimi-
valtaisten viranomaisten välillä.  

HE 257/1994 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle tullilaiksi ja laiksi tullilaitoksesta anne-
tun lain muuttamisesta.  
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HE 336/1994 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotuslain, ennakkoperintälain, 
arvonlisäverolain ja verohallintolain sivullisen tiedonantovelvollisuutta ja viranomaisten 
tietojenvaihtoa koskevien säännösten muuttamisesta.  

HE 131/1995 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle verohallintolaiksi ja laiksi verotusmenet-
telystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  

HE 48/1996 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle jäteverolaiksi.  
HE 145/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta.  
HE 198/1996 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain 

ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. 
HE 232/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain muuttamises-

ta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  
HE 252/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuen yleisistä ehdoista ja laik-

si yritystuesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta.  
HE 16/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 29 luvun 1 §:n muuttami-

sesta.  
HE 49/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi konkurssisäännön ja konkurssi-

pesien hallinnon valvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta. 
HE 69/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain 

muuttamisesta.  
HE 85/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta vero-

tuesta. 
HE 90/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta tukijär-

jestelmästä. 
HE 158/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle rahanpesun estämistä ja selvittämistä 

koskevaksi lainsäädännöksi.  
HE 230/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain 44 ja 47 §:n muutta-

misesta.  
HE 30/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuu-

desta ja siihen liittyviksi laeiksi.  
HE 96/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liitty-

viksi laeiksi.  
HE 104/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle palkkaturvalaiksi. 
HE 223/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 

ja väliaikaisesta muuttamisesta.  
HE 275/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamiseksi. 
HE 149/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotustietojen julkisuudesta ja 

salassapidosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
HE 150/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystoiminnan tukemisesta.  
HE 80/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle menettämisseuraamuksia koskevan lain-

säädännön uudistamiseksi.  
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HE 175/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle merimiesten palkkaturvalaiksi ja laiksi 
konkurssisäännön 31 §:n muuttamisesta.  

HE 188/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle yritys- ja yhteisötietolaiksi ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi.  

HE 24/2001 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta.  
HE 63/2001 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle valtionavustuslaiksi ja laiksi valtion ta-

lousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta. 
HE 216/2001 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
HE 8/2002 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle yksityisten alojen ja valtion sekä kunnalli-

sen eläkejärjestelmän tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevien sekä eräiden 
muiden lainsäännösten muuttamiseksi. 

HE 50/2002 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamista koskevan 
hallituksen esityksen (HE 24/2001 vp) täydentämisestä.  

HE 53/2002 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden talousrikossäännösten ja eräiden 
niihin liittyvien lakien muuttamiseksi.  

HE 72/2002 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja hallintolainkäyttölain 
muuttamiseksi.  

HE 115/2002 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle työttömyysturvalaiksi ja eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta.  

HE 151/2003 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2013 vp) täydentämisestä.  

HE 180/2003 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kaupallisia tavarankuljetuksia 
tiellä annetun lain ja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamises-
ta. 

HE 45/2005 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi. 

HE 94/2005 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpai-
kan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 17/2006. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta an-
netun lain muuttamisesta.  

HE 24/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle kaupallisia tavarankuljetuksia ja maantie-
liikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.  

HE 32/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisre-
kisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta.  

HE 50/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista. 

HE 82/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain 
sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta.  

HE 83/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja mak-
sujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.  
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HE 158/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomailta vuokratun työntekijän sekä 
rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi sään-
nöksiksi.  

HE 162/2006 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuksesta yritystoimin-
nan kehittämiseksi ja yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta. 

HE 242/2006 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle rakennerahastolaiksi sekä laeiksi alueiden 
kehittämislain ja Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta. 

HE 53/2007 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 25/2008 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin estämises-
tä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 26/2008 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen 
yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 66/2008 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi.  

HE 89/2008 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestö-
rekisterikeskuksen varmennepalveluista.  

HE 41/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta 
annetun lain muuttamisesta.  

HE 50/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpai-
kan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 95/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun 
lain 7 ja 8 §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta. 

HE 110/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle joukkoliikennelaiksi sekä laeiksi eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta.  

HE 219/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten 
palkkaturvalain muuttamisesta.  

HE 288/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Verohallinnosta sekä siihen liitty-
väksi lainsäädännöksi. 

HE 107/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjes-
telmästä annetun lain muuttamisesta. 

HE 163/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi Eduskunnalle Harmaan talouden selvitysyksi-
köstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta. 

HE 253/2010 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- 
ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta. 

HE 39/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä 
annetun lain muuttamisesta. 

HE 101/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja maantielii-
kenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta. 

HE 114/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista 
tiellä annetun lain muuttamisesta. 
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HE 2/2012 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamus-
laitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi. 

HE 18/2012 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja 
vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 
49 §:n muuttamisesta. 

HE 32/2012 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lain-
säädännöksi. 

HE 42/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta 
annetun lain muuttamisesta. 

HE 86/2012 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi konkurssilain sekä takaisinsaannis-
ta konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta. 

HE 92/2012 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja 
työturvallisuuslain muuttamisesta. 

HE 193/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista 
tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Harmaan talouden 
selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta. 

HE 174/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuksesta yritystoimin-
nan kehittämiseksi ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 
§:n 14 luvun 1 §:n muuttamisesta. 

HE 190/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja raken-
nerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohank-
keiden rahoittamisesta. 

HE 204/2013 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja 
salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolis-
ta työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta.  

HE 120/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien 
lakien muuttamisesta.  

HE 161/2014 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja 
vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ja lähetetyistä työntekijöistä 
annetun lain muuttamisesta.  

HE 166/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi.  

HE 169/2014 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. 
HE 277/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  
HE 288/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden 

Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvin velvoitusten täyttämisestä annetun 
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 292/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraa-
muslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi. 

HE 315/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
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HE 351/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 153/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi la-
eiksi.  

HE 4/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 luvun sekä pakkokeino-
lain 6 ja 7 luvun muuttamisesta.  

HE 6/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 
muuttamisesta.  

HE 22/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudelliseen toimintaan myönnet-
tävän tuen yleisistä edellytyksistä.  

HE 29/2016 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudis-
tamista koskevaksi lainsäädännöksi.  

HE 65/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttami-
sesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  

HE 77/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta, 
asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä ja eräiden luotonantajien ja 
luotonvälittäjien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. 

HE 108/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsää-
dännöksi.  

HE 114/2016 vp. Hallituksen esitys laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuoje-
luyhteistoiminnasta annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n 
sekä yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta. 

HE 159/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle valmiste- ja autoverotustehtävien siirtä-
mistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi.  

HE 161/2016 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle liikennekaareksi ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi.  

HE 196/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain, merimiesten 
palkkaturvalain 7 ja 26 §:n sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta. 

HE 201/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  

HE 228/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin estämi-
sestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.  

HE 269/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain 
muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  

HE 120/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjo-
ajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksus-
ta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rikoslain 30 luvun muutta-
misesta. 

Hirvonen, Markku (2012). Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisi-
hallituksen toimeksiannosta tehty selvitys. Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012.  
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valvonnasta sekä konkurssisäännön muuttamisesta.  
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tun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muutta-
misesta.  
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LaVM 12/2012 vp – HE 86/2012 vp. Hallituksen esitys laeiksi konkurssilain sekä takaisin-
saannista konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta. 

LaVM 20/2014 vp – HE 166/2014 vp. Hallituksen esitys säätiölaiksi ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi.  
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liittyviksi laeiksi. 

PeVL 43/1998 vp – HE 30/1998 vp. Hallituksen esitys laiksi viranomaisten toiminnan jul-
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