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Laki
yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

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

4 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 3 § osaksi laissa 762/2018 sekä 4 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 mo-

mentti laissa 762/2018, sekä
lisätään 5 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 7 a §, 10 §:ään, sellaisena kuin se on laissa

762/2018, uusi 4 ja 5 momentti, ja lakiin uusi 10 a § seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) yrityksellä taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä riippumatta niiden oikeu-

dellisesta muodosta ja rahoitustavasta;
2) yrityspalvelulla valtion, kunnan, valtion erityisrahoitusyhtiön, Business Finland

Oy:n, alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain
2 §:n 13 kohdassa tarkoitetun välittävän toimielimen ja taloudelliseen toimintaan myön-
nettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain (429/2016) 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetun
tukiviranomaisen tarjoamaa, myöntämää ja niiden varoista maksettavaa tukea, rahoitusta
ja kehittämis- ja neuvontapalvelua sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa
laissa (916/2012) tarkoitettua julkista työvoima- ja yrityspalvelua;

3) asiakastiedoilla 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettuja tietoja;
4) julkaisu- ja avoimuusvelvoitteella Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja

93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 994/98 1 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin
annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588 1 artiklan perusteella annettujen komis-
sion ryhmäpoikkeusasetusten sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108
artiklan 3 kohdan mukaisessa ilmoitusmenettelyssä tehtyjen Euroopan komission päätös-
ten mukaisia julkaisu- ja avoimuusvelvoitteita.

4 §

Asiakastietojärjestelmä

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä on työ- ja elinkeinoministeriön tietojärjestel-
mä, johon yrityspalveluja tarjoavat viranomaiset, valtion erityisrahoitusyhtiö, Business
Finland Oy, alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun
lain 2 §:n 13 kohdassa tarkoitetut välittävät toimielimet ja taloudelliseen toimintaan
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myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetut tuki-
viranomaiset tallettavat asiakastietoja yhteistä käyttöä ja tämän lain 5 §:ssä säädettyjä tar-
koituksia varten. Lisäksi muut viranomaiset voivat tallettaa julkisia asiakastietoja asiakas-
tietojärjestelmään ja käsitellä niitä.

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

5 §

Asiakastietojärjestelmän käyttötarkoitus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Asiakastietojärjestelmän kautta saatavia 7 a §:ssä tarkoitettuja tietoja käytetään Euroo-

pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämer-
kityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaisten tukien
kasautumisen seurantaan, julkaisu- ja avoimuusvelvoitteen täyttämiseen sekä tilastojen
laatimiseen.

7 a §

Asiakastietojärjestelmään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista valtiontuista talletettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä 7 §:ssä säädetään, taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen ylei-
sistä edellytyksistä annetun lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetun tukiviranomaisen on talletet-
tava asiakastietojärjestelmään sellaisen tuen myöntämistä ja maksamista koskevat tiedot,
joka täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut valtiontuen edellytykset. Tallettamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaisia
verotukia, joita koskevia tietoja julkaisu- ja avoimuusvelvoite ei koske, eikä maa- ja met-
sätalouden alkutuotantoa eikä kalataloutta koskevaa tukea.

Tuen myöntämistä koskevat tiedot on talletettava 14 vuorokauden kuluessa tuen myön-
tämisestä. Maksamista koskevat tiedot on talletettava maksamisvuotta seuraavan kalente-
rivuoden tammikuun loppuun mennessä. Verotukien maksamista koskevat tiedot on kui-
tenkin talletettava vuoden kuluessa veroilmoituksen jättöpäivästä.

10 §

Asiakastietojärjestelmän tietojen luovuttaminen

Edellä 7 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja yrityspalvelujen toteuttamiseksi tarpeellisia
muita kuin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettuja tietoja saa salassapitosäännösten ja muiden tietojen käyttöä koskevien säännös-
ten estämättä luovuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle,
ulkoministeriölle, ulkomaan edustukseen kuuluville edustustoille, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille, työ- ja elinkeinotoimistolle, Innovaatiorahoituskeskus Business
Finlandille, Business Finland Oy:lle, valtion erityisrahoitusyhtiölle, Ruokavirastolle ja
alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 2 §:n
13 kohdassa tarkoitetuille välittäville toimielimille mainitun lain 28 §:n mukaisesti.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 7 a §:ssä tarkoitettuja 5 §:n 4 momentin mukaisen käyttötarkoituksen kannalta

tarpeellisia tietoja saa salassapitosäännösten ja muiden tietojen käyttöä koskevien sään-
nösten estämättä luovuttaa taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edelly-
tyksistä annetun lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetuille tukiviranomaisille. Sen lisäksi, mitä
tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:ssä säädetään tämän lain 7 a §:ssä tarkoitettuja, tilastojen
laatimiseksi välttämättömiä tietoja saa salassapitosäännösten ja muiden tietojen käyttöä
koskevien säännösten estämättä luovuttaa Tilastokeskukselle.
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Poiketen siitä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n
3 momentissa säädetään, työ- ja elinkeinoministeriö saa luovuttaa tämän lain 7 a §:ssä tar-
koitettuja julkisia tietoja yleisen tietoverkon kautta. Henkilötietoja saadaan luovuttaa vain
yrityksen nimeen tai myönnetyn tuen ominaisuuksiin perustuvan rajatun haun perusteella.

10 a §

Velvollisuus ilmoittaa julkaisu- ja avoimuusvelvoitteen piirissä olevat tiedot Euroopan 
komissiolle

Työ- ja elinkeinoministeriön on ilmoitettava Euroopan komissiolle tiedot sellaisen tuen
myöntämisestä, jota koskevat tiedot on julkaisu- ja avoimuusvelvoitteen vuoksi talletettu
asiakastietojärjestelmään mainitun velvoitteen täyttämiseksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021.
Tämän lain 7 a §:ssä tarkoitetut tiedot tuista, jotka on myönnetty 2020 tai sen jälkeen,

on talletettava yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmään viimeistään 31 päivänä joulu-
kuuta 2021.

Helsingissä 13.11.2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri Mika Lintilä
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