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Laki
valtion talousarviosta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 12 b §:n 4 ja 6 momentti, sel-

laisina kuin ne ovat laissa 1053/2016, seuraavasti:

12 b §

Eräiden taloushallintotehtävien hoitaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavalla virastolla tai laitoksella on salassapi-

tosäännösten estämättä oikeus saada kirjanpitoyksiköihin kuuluvilta virastoilta, laitoksilta
ja muilta toimielimiltä tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömät salassa pidettävät asiakir-
jat lukuun ottamatta julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) tai sen
nojalla annettujen säännösten nojalla luokiteltuja turvallisuusluokan I, II ja III asiakirjoja
tai muita sellaisia salassa pidettäviä asiakirjoja, joihin sisältyvän salassa pidettävän tiedon
oikeudeton paljastuminen tai oikeudeton käyttö voi aiheuttaa merkittävää tai erityisen
suurta vahinkoa salassapitosäännöksessä tarkoitetulle yleiselle edulle. Jos keskitetyistä ta-
loushallintotehtävistä vastaavalla virastolla tai laitoksella ei tämän momentin mukaan ole
oikeutta saada välttämättömiä tietoja sen 1 ja 2 momentin nojalla määrättyjen tehtävien
hoitamiseksi, kyseisestä tehtävästä vastaa keskitettyjä taloushallintotehtäviä vastaavan vi-
raston tai laitoksen sijasta asianomainen kirjanpitoyksikkö, elleivät edellä tarkoitettu vi-
rasto tai laitos ja kirjanpitoyksikkö taloushallintotehtävän hoitamisesta toisin sovi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 4 ja 5 momentissa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot voidaan antaa myös sähköisesti

siten kuin kirjanpitoyksikköön kuuluva virasto tai laitos sekä keskitetyistä taloushallinto-
tehtävistä vastaava virasto tai laitos sopivat.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Lain voimaan tullessa käytössä oleviin teknisiin käyttöyhteyksiin sovelletaan lain voi-

maan tullessa voimassa olleita teknistä käyttöyhteyttä koskevia säännöksiä 48 kuukautta
lain voimaantulosta.
HE 284/2018
HaVM  38/2018
EV 320/2018
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