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PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

I propositionen föreslås det att 6 § i lagen 
om statens specialfinansieringsbolag ska änd-
ras.  Genom propositionen utvidgas statens 
specialfinansieringsbolags rätt att oberoende 
av sekretessbestämmelserna lämna upplys-
ningar om företag som är bolagets kunder till 
Tekes – utvecklingscentralen för teknologi 
och innovationer. Dessutom föreslås det att 
bolaget ska kunna lämna ut uppgifter i ett sy-

stem i enlighet med lagen om kundinforma-
tionssystemet för företagstjänster.  

Ändringen medför förbättrat kostnadseffek-
tivt tillvaratagande av sådana uppgifter om 
företag som åstadkommits inom arbets- och 
näringsministeriets förvaltningsområde i an-
nan statlig företagsfinansieringsverksamhet. 

Lagen avses träda i kraft vid årsskiftet 
2010—2011. 

 
 

————— 
  



 RP 248/2010 rd  
  

 

2 

INNEHÅLL 

 
 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ............................................................ 1 

INNEHÅLL................................................................................................................................ 2 

ALLMÄN MOTIVERING......................................................................................................... 3 

1 Nuläge och föreslagna ändringar ...................................................................................... 3 

2 Propositionens konsekvenser............................................................................................ 5 

3 Beredningen av propositionen .......................................................................................... 5 

4 Samband med andra propositioner ................................................................................... 6 

DETALJMOTIVERING ............................................................................................................ 6 

1 LAGFÖRSLAG................................................................................................................ 6 

2 IKRAFTTRÄDANDE...................................................................................................... 7 

3 FÖRHÅLLANDE TILL GRUNDLAGEN SAMT LAGSTIFTNINGSORDNING........ 7 

LAGFÖRSLAG.......................................................................................................................... 8 

om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag .............................. 8 

BILAGA..................................................................................................................................... 9 

PARALLELLTEXT................................................................................................................... 9 

om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag .............................. 9 

 
 
 
 



 RP 248/2010 rd  
  

 

3 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
1  Nuläge och föreslagna ändringar 

Bestämmelser om statens specialfinansie-
ringsbolags, Finnvera Abp:s, syfte och upp-
gifter finns i 1 och 2 § i lagen om statens spe-
cialfinansieringsbolag (443/1998), nedan la-
gen om bolaget. Bolagets syfte är att genom 
att bjuda ut finansiella tjänster främja och ut-
veckla särskilt små och medelstora företags 
verksamhet samt företags internationalisering 
och exportverksamhet. 

Bolaget har getts i uppdrag att bedriva fi-
nansieringsverksamhet genom att ge och ad-
ministrera krediter, garantier, borgen och 
andra ansvarsförbindelser samt genom att 
skaffa medel för exportfinansiering och göra 
kapitalplaceringar. Bolaget utför också un-
dersökningar och utredningar som anknyter 
till finansieringen av företag samt bedriver 
verksamhet för utveckling av företag samt 
tillhandahåller tjänster och rådgivning. 

I Finnvera Abp:s verksamhet på finans-
marknaden betonas kraven på att verksamhe-
ten ska vara konfidentiell och tillförlitlig. För 
att säkerställa detta har för medlemmarna i 
bolagets organ och för anställda vid bolaget 
ålagts tystnadsplikt i 5 § i lagen om bolaget. 
Bestämmelsen är motsvarande som den be-
stämmelse som uttrycker bankhemlighet i 
141 § i kreditinstitutslagen (121/2007)   

I 6 § i lagen om bolaget finns bestämmelser 
om upplysningsplikt för bolaget, medlemmar 
i dess organ och anställda vid bolaget. Enligt 
bestämmelsen ska bolaget till arbets- och 
näringsministeriet och närings-, trafik- och 
miljöcentralen på dessas begäran lämna de 
upplysningar som behövs för behandlingen 
av ansökningar om understöd enligt lagen om 
statsunderstöd för utvecklande av företags-
verksamhet (1336/2006). Dessutom ska bo-
laget lämna ministeriet även andra upplys-
ningar som hör till bolagets verksamhetsom-
råde eller som behövs för tillsynen över bo-
laget. Även bolagets revisorer har skyldighet 
att lämna ut sådana uppgifter. 

Enligt paragrafens 2 mom. har en medlem i 
bolagets organ samt en anställd vid bolaget 
trots den tystnadsplikt som föreskrivs i 5 § 

rätt att lämna arbets- och näringsministeriet 
samt närings-, trafik- och miljöcentralerna 
upplysningar om bolagets kunders eller andra 
personers ekonomiska ställning eller privata 
förhållanden, om det för sammanjämkningen 
av den offentliga finansieringen eller myn-
digheternas behandling av ärenden som gäll-
er företagsstöd är behövligt att upplysningar-
na lämnas. 

Bestämmelser om Tekes – utvecklingscen-
tralen för teknologi och innovationer, nedan 
Tekes, och de uppgifter som Tekes getts 
finns i lagen (717/2008) och statsrådets för-
ordning (1146/2008) om Tekes – utveck-
lingscentralen för teknologi och innovatio-
ner. På stöd som Tekes beviljar tillämpas 
statsunderstödslagen (688/2001) och statsrå-
dets förordning om finansiering av forsk-
nings-, utvecklings-, och innovationsverk-
samhet (298/2008). Tekes har till uppgift att 
genom sin sakkunskap och finansierings-
verksamhet främja såväl utvecklingen av 
teknologier och innovationer som ett omfat-
tande utnyttjande av forsknings- och innova-
tionsverksamhetens resultat i näringsverk-
samheten och arbetslivet samt på annat håll i 
samhället. 

Både Finnvera Abp och Tekes hör till för-
sta nivåns företagstjänstorganisationer i kon-
ceptet FöretagsFinland som koordineras av 
arbets- och näringsministeriet. Finnvera Abp 
och Tekes genomför arbets- och näringsmi-
nisteriets gemensamma kundrelationsstrategi 
för företagskunder. I kundrelationsstrategin 
för företagskunder strävar aktörerna inom 
förvaltningsområdet efter en gemensam mo-
dell för kundrelationsstyrning, vilket förut-
sätter mer utbyte av information om kundre-
lationer än för närvarande. Den nuvarande 
lagstiftningen har inte gjort det möjligt för 
Finnvera Abp att lämna ut uppgifter om kun-
der till andra än de aktörer som nämns i 6 § i 
lagen om bolaget. Sekretessbestämmelsen i 5 
§ i lagen om bolaget innebär tystnadsplikt i 
fråga om kundrelationer till Finnvera Abp. 
Detta har inneburit ett förbud mot att för 
tredje part röja om en viss person eller ett 
visst företag är kund hos Finnvera Abp eller 
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inte. I praktiken har man förfarit så att Finn-
vera Abp:s kunder har kunnat ge ett skriftligt 
samtycke till att uppgifter om dem kan läm-
nas ut. 

Möjligheterna att lämna ut uppgifter har 
utökats genom lag i lagen om kundinforma-
tionssystemet för företagstjänster (240/2007). 
Avsikten med lagen är att förbättra statsför-
valtningens företagstjänster samt att effekti-
visera samordningen och övervakningen av 
dem.  Enligt 2 § i lagen tillämpas lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) på kundinformationssystemet för 
företagstjänster samt på offentligheten beträf-
fande de uppgifter som registrerats i och 
förmedlats genom informationssystemet samt 
personuppgiftslagen (523/1999) på behand-
lingen av personuppgifter. Enligt 4 § i lagen 
är kundinformationssystemet för företags-
tjänster ett informationssystem för registre-
ring av basuppgifter om kunder. Systemet 
drivs av arbets- och näringsministeriet. Ge-
nom informationssystemets frågesystem 
förmedlas uppgifter om kunderna mellan de 
myndigheter som sköter företagstjänster och 
statens specialfinansieringsbolag. Enligt 5 § i 
lagen är ändamålet med kundinformationssy-
stemet för företagstjänster att förbättra in-
riktningen av företagstjänsterna och den ut-
värdering av företag som sker i samband med 
att beviljande av företagstjänster övervägs 
samt att effektivisera övervakningen av be-
viljade företagsstöd. 

I 6 § i lagen om kundinformationssystemet 
för företagstjänster finns en bestämmelse om 
uppgifter som kan fås genom kundinforma-
tionssystemet. I bestämmelsen ingår inte 
uppgifter om kundrelationer för statens spe-
cialfinansieringsbolags kunder. I regerings-
propositionen om lagen, RP 249/2006 rd, in-
gick i 6 § 2 mom. en bestämmelse som skulle 
ha gjort det möjligt att genom systemet för-
medla uppgifter om företagsanalyser som 
statens specialfinansieringsbolag gjort.  Be-
stämmelsen ströks dock vid riksdagsbehand-
lingen med den motiveringen att det kunde 
förekomma problem i samband med lagring-
en av uppgifterna i informationssystemet på 
grund av uppgifternas aktualitet och företa-
gens affärs- och yrkeshemligheter (EkUB 
24/2006 rd). Till följd av detta kunde uppgif-
ter som statens specialfinansieringsbolag in-

nehade inte lämnas ut till informationssyste-
met. Informationsinnehållet i kundinforma-
tionssystemet för företagstjänster har främst 
bestått av uppgifter som fås från offentliga 
informationskällor. 

Finnvera Abp och Tekes gör egna bak-
grundsutredningar och –analyser om sina 
kunder innan de fattar beslut om finansiering. 
Finnvera Abp:s totala antal kunder är cirka 
29 000 och Tekes cirka 4 000. Organisatio-
nerna har cirka 3 000 gemensamma kunder. 
Vid Finnvera Abp görs en så kallad företags-
undersökning i samband med vilken förut-
sättningarna för affärsverksamhet hos det fö-
retag som ansöker om finansiering utvärde-
ras. Företagsundersökningen består av en 
bokslutsanalys och en beskrivning av utveck-
lingen i bolagets genomförda affärsverksam-
het, en beskrivning av det projekt som ska fi-
nansieras samt en prognos om bolagets eko-
nomiska utveckling och en bedömning av de 
risker som ingår i bolagets affärsverksamhet 
och ekonomi. De uppgifter om Finnvera 
Abp:s kunder som fåtts genom företagsun-
dersökningen omfattar basuppgifterna om 
kundrelationen, såsom att det finns en kund-
relation, kundens ekonomiska ställning samt 
affärs- eller yrkeshemligheter i enlighet med 
24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). 

Företag av alla storlekar, aktörer inom den 
offentliga och den tredje sektorn samt forsk-
ningsinstitut kan få finansiering från Tekes. 
Finansiering kan också fås för offentlig 
forskning. 

Målet att statsförvaltningens resurser ska 
användas effektivt talar för att företagsinfor-
mation som redan skaffats ska utnyttjas när 
en annan organisation som beviljar offentligt 
stöd fattar beslut om finansiering. På grund 
av de gemensamma kunderna är det ekono-
miskt sett förnuftigt att utnyttja information 
om bokslutsanalyser och företagsundersök-
ningar som redan skaffats, i synnerhet när 
man är verksam inom samma förvaltnings-
område. På detta sätt undviks också överlap-
pande företagsundersökningar i fråga om 
gemensamma kunder. Med tanke på kund-
strategin FöretagsFinland bedöms dessutom 
att enhetligheten i den företagsutvärdering 
som ligger till grund för det offentliga be-
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slutsfattandet ökar, om koncernaktörerna får 
rätt att ta del av varandras kundinformation, i 
och med att det då bara görs en utvärdering 
om samma företagskund.   

I propositionen föreslås att statens special-
finansieringsbolag ska ha rätt att lämna ut in-
formation om kundrelationer även till Tekes. 
Dessutom föreslås att det i lagen intas en 
hänvisningsbestämmelse som gäller utläm-
nande av uppgifter till kundinformationssy-
stemet för företagstjänster. Avsikten med 
propositionen är att skapa förutsättningar för 
att statens specialfinansieringsbolags kundin-
formation ska kunna lämnas ut till systemet. 
De uppgifter som får lämnas ut omfattar upp-
lysningar om företag, företags ekonomiska 
ställning och företags ansvariga eller upplys-
ningar om företags förutsättningar för lönsam 
verksamhet. Sådana uppgifter ingår centralt i 
de företagsundersökningar och företagsana-
lyser som statens specialfinansieringsbolag 
gör. 

Genom utbytet av information kan man 
mer precist än tidigare dels bygga upp tjäns-
ter för företagens behov och dels undanröja 
onödig verksamhet. Dessutom kan tjänsten 
enligt behov koncentreras till vissa kund-
segment, vilket förbättrar företagspolitikens 
genomslagskraft. 

I lagförslaget har intagits sådana nödvändi-
ga ändringar som beror på målen för änd-
ringen av lagen. Avsikten är att senare, i 
samband med en helhetsöversyn av lagstift-
ningen om bolaget, göra andra behövliga 
ändringar i lagen om bolaget. 
 

2  Proposit ionens konsekvenser 

I och med att Finnvera Abp:s uppgifter om 
företagsforskning och kundernas ekonomiska 
ställning kan lämnas ut till Tekes, effektivi-
seras samordnandet av statsförvaltningens fö-
retagstjänster i konceptet FöretagsFinland.  
Genom propositionen utvidgas kretsen av 
myndigheter till vilka anställda vid Finnvera 
Abp kan lämna bestämda upplysningar om 
Finnvera Abp:s kunder, trots den tystnads-
plikt som föreskrivs i 5 §. 

Propositionen är ett led i genomförandet av 
arbets- och näringsministeriets kundrela-
tionsstrategi. Dessutom är propositionen ett 
led i den långsiktiga effektiviseringen av ut-

bytet av information om företagskunder mel-
lan myndigheterna inom arbets- och när-
ingsministeriets förvaltningsområde, vilket 
förväntas ha en positiv effekt på statens verk-
samhet när det gäller företagstjänster. Mål-
bilden är att man i avsevärd utsträckning ska 
kunna minska överlappande arbete i fråga om 
insamling av information i olika ämbetsverk 
inom arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde. Dessutom är det kostnadsef-
fektivt att vid andra ämbetsverk utnyttja re-
dan befintlig företagsinformation. Ur per-
spektivet att företagens administrativa börda 
bör minskas, gagnar utbytet av kundinforma-
tion företagskunder på det sätt att färre för-
frågningar riktas till företagen och då mins-
kar sådant pappersarbete som tar tid och re-
surser i anspråk. 

Propositionen har inte någon direkt inver-
kan på statsbudgeten.  
 

3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid arbets- och näringsministeriet i sam-
arbete med Finnvera Abp. Utlåtanden om 
propositionen har begärts av justitieministe-
riet, finansministeriet, miljöministeriet, jord- 
och skogsbruksministeriet, Finnvera Abp, 
Företagarna i Finland rf, Finlands Näringsliv 
EK, Teknologiindustrin rf och Finansbran-
schens centralförbund rf. 

I utlåtandena ansågs överlag att propositio-
nen kunde understödas.  Det fästets upp-
märksamhet vid att propositionen effektivise-
rar den offentliga finansieringsverksamheten 
och minskar företagens administrativa börda. 
Det fästes också uppmärksamhet vid frågor 
som gäller dataskydd och vid det faktum att 
man endast får lämna ut sådana uppgifter 
som är nödvändiga med tanke på arbetsupp-
gifterna för den som får ta del av informatio-
nen. Uppmärksamhet fästes dessutom vid att 
det bolag som lämnar ut uppgifter berörs av 
regler i likhet med bankhemlighet och att de 
statliga myndigheter som får uppgifterna be-
rörs av lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet. 

Utlåtandena har så långt möjligt beaktats i 
den fortsatta beredningen. 
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4  Samband med andra proposit io-
ner 

Propositionen har samband med proposi-
tionen med förslag till lag om ändring av la-
gen om kundinformationssystemet för före-
tagstjänster (240/2007), RP 107/2010 rd, som 
hör till arbets- och näringsministeriets för-
valtningsområde och som behandlas i riksda-
gen. Den nämnda lagen föreslås bli ändrad 
bland annat så att det ska bli möjligt för de 
myndigheter som är med i informationssy-
stemet och statens specialfinansieringsbolag 
att utbyta information om gemensamma kun-
der även genom teknisk anslutning.   I propo-
sitionen föreslås att lagens 4, 6 och 10 § ska 
ändras. Enligt 4 § 1 mom. i lagförslaget för-
medlas genom kundinformationssystemet för 
företagstjänster, som drivs av arbets- och 
näringsministeriet, sådana uppgifter om kun-
derna som fastställts i lagförslaget mellan de 
myndigheter som sköter företagstjänster och 
statens specialfinansieringsbolag. I 6 § i lag-
förslaget anges de uppgifter som kan fås ge-
nom kundinformationssystemet för företags-
tjänster. Enligt bestämmelsen kan genom 
kundinformationssystemet utöver de basupp-
gifter som avses i 1 mom. i lagförslaget även 

hanteras uppgifter om huruvida ett företag 
varit kund hos statens specialfinansieringsbo-
lag. Dessutom kan uppgifter om företags-
tjänster som företag fått och utvärderingar av 
företags förutsättningar för lönsam verksam-
het förmedlas. 

Enligt 10 § i lagförslaget får, för genomfö-
randet av företagstjänster, uppgifter som 
finns i kundinformationssystemet lämnas ut 
till arbets- och näringsministeriet, närings-, 
trafik- och miljöcentralerna, arbets- och när-
ingsbyråerna, jord- och skogsbruksministeri-
et, Tekes – utvecklingscentralen för teknolo-
gi och innovationer, statens specialfinansie-
ringsbolag och Landsbygdsverket. Dessutom 
får uppgifter som avses i 6 § 1 mom. i lagför-
slaget lämnas ut till utrikesministeriet, un-
dervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen 
och Finpro ry. Enligt den föreslagna ikraft-
trädandebestämmelsen tillämpas lagen också 
på sådan information som en myndighet eller 
statens specialfinansieringsbolag fått före la-
gens ikraftträdande. Således förpliktar lag-
förslaget inte till utlämnande av uppgifter, 
utan den som lämnar ut uppgifter överväger 
vilka uppgifter som lämnas ut och på vilket 
sätt. 

 

 

 

 

 

DETALJMOTIVERING 

 
 
1  Lagförslag 

6 §. Bolagets upplysningsplikt och tillsynen 
över bolaget. Paragrafens 2 mom. föreslås bli 
ändrad så att statens specialfinansieringsbo-
lags möjligheter att lämna upplysningar ut-
vidgas att gälla även Tekes - utvecklingscen-
tralen för teknologi och innovationer. I para-
grafens 2 mom. föreskrivs om arbets- och 
näringsministeriets samt närings-, trafik- och 
miljöcentralens möjlighet att trots den tyst-
nadsplikt som föreskrivs i 5 § få upplysning-
ar av medlemmar och suppleanter i bolagets 
organ samt av anställda vid bolaget. I mo-

mentet avses med upplysningar uppgifter om 
en kunds eller en annan persons ekonomiska 
ställning eller privata förhållanden, om det 
för sammanjämkningen av den offentliga fi-
nansieringen eller myndigheternas behand-
ling av ärenden som gäller företagsstöd är 
behövligt att upplysningarna lämnas. Möjlig-
heten att lämna upplysningar behöver utvid-
gas att gälla även Tekes - utvecklingscentra-
len för teknologi och innovationer, för att 
man ska kunna effektivisera möjligheterna 
att utnyttja företagsinformationen och för-
bättra inriktningen av företagsfinansieringen 
inom arbets- och näringsministeriets förvalt-
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ningsområde. Den som tar del av de utläm-
nade uppgifterna måste beakta att upplys-
ningen är förenad med tystnadsplikt enligt 5 
§ i lagen om bolaget. Den föreslagna be-
stämmelsen gäller till exempel upplysningar 
som i enskilda fall lämnas manuellt. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en hänvis-
ningsbestämmelse till lagen om kundinfor-
mationssystemet för företagstjänster. I 
nämnda lag föreskrivs om ändamålet med 
uppgifter som lämnas ut, innehåll, att det ska 
ses till att uppgifterna är av kvalitet, uppgif-
ternas offentlighet samt om förmedling och 
utlämnande av uppgifter. I riksdagen behand-
las regeringens proposition RP 107/2010 
med förslag till lag om ändring av lagen om 
kundinformationssystemet för företagstjäns-
ter.  Enligt lagförslaget i propositionen kan 
utlämnandet av uppgifter till kundinforma-
tionssystemet även ske i maskinkod. Avsik-
ten med den nu föreslagna bestämmelsen är 
att göra det möjligt för bolaget att lämna ut 
uppgifter i maskinkod. Med avvikelse från 2 
mom. föreslås att det informationsinnehåll 
som lämnas ut ska definieras på samma sätt 
som det definieras i regeringspropositionen 
om lagen om kundinformationssystemet för 
företagstjänster.  

Enligt den föreslagna bestämmelsen får den 
som lämnar ut uppgifter till kundinforma-
tionssystemet överväga om upplysningarna 
lämnas.  På motsvarande sätt överväger den 
som lämnar ut uppgifter om informationen 
ska lämnas ut med stöd av lagen om kundin-
formationssystemet för företagstjänster. När 
bolaget lämnar upplysningar måste det över-
väga informationsinnehållet i de uppgifter 
som lämnas ut med beaktande av bestämmel-
sen om de lagar som angår bolaget. Bestäm-
melsen om bankhemlighet i 5 § i lagen om 
bolaget har också betydelse med tanke på 
den som får ta del av de uppgifter som läm-
nas ut. Enligt högsta förvaltningsdomstolens 
avgörande HFD 24.5.2002 T 1229 tillämpas 
inte sekretessbestämmelserna för den privata 
sektorn som sådana inom den offentliga för-
valtningen, när en myndighet har sådana 
handlingar och uppgifter i sin besittning som 
hör till sekretessbestämmelsernas tillämp-
ningsområde. Lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet tillämpas på hand-

lingar som myndigheter har i sin besittning.  
Emellertid kan bankhemligheten enligt avgö-
randet ha betydelse när de begärda handling-
arnas offentlighet bedöms vid tolkningen av 
sekretessbestämmelserna i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet. 

Det nuvarande 6 § 3 mom. i 6 § blir ett nytt 
4 mom. 
 

2  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft vid årsskiftet 
2010—2011. 
 

3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 
lagst i f tningsordning 

I lagförslaget preciseras de förutsättningar 
under vilka statens specialfinansieringsbolag 
kan lämna upplysningar. På basis av grund-
lagsutskottets praxis kan det observeras två 
till sin precision olika typer av bestämmelser 
om att få ta del av och lämna ut uppgifter. Å 
ena sidan finns det bestämmelser där strävan 
är att på ett uttömmande sätt ange de avsedda 
informationsinnehållen i lag.  Å andra sidan 
finns det sådana bestämmelser där informa-
tionsinnehållen inte räknas upp på samma 
sätt.  I det första fallet kan rätten att ta del av 
uppgifter och möjligheten att lämna ut upp-
gifter hänföra sig till upplysningar som be-
hövs för ett visst syfte, medan bestämmelser-
na i det andra fallet hänför sig till ett krav om 
att uppgifterna är nödvändiga för ett visst 
syfte (GrUU 14/2001 rd). Enligt 6 § 2 mom. i 
förslaget kan de upplysningar som specifice-
rats i momentet lämnas ut, om de behövs 
med tanke på sammanjämkningen av den of-
fentliga finansieringen eller myndigheternas 
behandling av ärenden som gäller företags-
stöd. Bestämmelser om behovet att lämna 
upplysningar i enlighet med 3 mom. i lagför-
slaget finns i lagen om kundinformationssy-
stemet för företagstjänster.  Lagförslaget är 
således inte problematiskt med tanke på 
grundlagen. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 

Lag 

om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag 

 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) 6 § 2 mom., sådant det lyder 

i lag 1519/2009, samt  
fogas till 6 §, sådan den lyder i lag 1519/2009, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 

mom. blir 4 mom., som. följer:  
 

 
 

6 § 

Bolagets upplysningsplikt och tillsynen över 
bolaget 

— — — — — — — — — — — — — —  
En medlem och en suppleant i bolagets or-

gan samt en anställd vid bolaget har, utan 
hinder av vad som i 5 § bestäms om tyst-
nadsplikt, rätt att lämna arbets- och närings-
ministeriet, närings-, trafik- och miljöcentra-
len samt Tekes – utvecklingscentralen för 
teknologi och innovationer upplysningar som 
han eller hon har fått om en kunds eller en 
annan persons ekonomiska ställning eller 
privata förhållanden eller affärs- eller yrkes-
hemlighet, om det för sammanjämkningen av 
den offentliga finansieringen eller myndighe-

ternas behandling av ärenden som gäller fö-
retagsstöd är behövligt att upplysningarna 
lämnas. 

Utan hinder av vad som i 5 § bestäms om 
tystnadsplikt, kan bolaget lämna upplysning-
ar om företag, företags ekonomiska ställning 
och företags ansvariga eller upplysningar om 
företags förutsättningar för lönsam verksam-
het för att förmedlas via kundinformationssy-
stemet för företagstjänster på det sätt som fö-
reskrivs i lagen om kundinformationssyste-
met för företagstjänster (240/2007).  

Vid tillsynen över bolaget ska i tillämpliga 
delar beaktas de principer som Finansinspek-
tionen följer vid tillsynen över kreditinstitut. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     2010.  

————— 
 

Helsingfors den 5 november 2010 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 

Arbetsminister Anni Sinnemäki 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 

Lag 

om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag 

 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) 6 § 2 mom., sådant det lyder 

i lag 1519/2009, samt  
fogas till 6 §, sådan den lyder i lag 1519/2009, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. 
blir 4 mom., som. följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 

6 §  

Bolagets upplysningsplikt och tillsynen över 
bolaget 

— — — — — — — — — — — — — —  
En medlem och en suppleant i bolagets or-

gan samt en anställd vid bolaget har, utan 
hinder av vad som i 5 § bestäms om tystnads-
plikt, rätt att lämna arbets- och näringsmini-
steriet samt närings-, trafik- och miljöcentra-
len upplysningar som han eller hon har fått 
om en kunds eller en annan persons ekono-
miska ställning eller privata förhållanden, om 
det för sammanjämkningen av den offentliga 
finansieringen eller myndigheternas behand-
ling av ärenden som gäller företagsstöd är be-
hövligt att upplysningarna lämnas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 § 

Bolagets upplysningsplikt och tillsynen över 
bolaget 

— — — — — — — — — — — — — —  
En medlem och en suppleant i bolagets or-

gan samt en anställd vid bolaget har, utan 
hinder av vad som i 5 § bestäms om tystnads-
plikt, rätt att lämna arbets- och näringsmini-
steriet, närings-, trafik- och miljöcentralen 
samt Tekes – utvecklingscentralen för tekno-
logi och innovationer upplysningar som han 
eller hon har fått om en kunds eller en annan 
persons ekonomiska ställning eller privata 
förhållanden eller affärs- eller yrkeshemlig-
het, om det för sammanjämkningen av den 
offentliga finansieringen eller myndigheter-
nas behandling av ärenden som gäller före-
tagsstöd är behövligt att upplysningarna läm-
nas. 

Utan hinder av vad som i 5 § bestäms om 
tystnadsplikt, kan bolaget lämna upplysning-
ar om företag, företags ekonomiska ställning 
och företags ansvariga eller upplysningar om 
företags förutsättningar för lönsam verksam-
het för att förmedlas via kundinformationssy-
stemet för företagstjänster på det sätt som fö-
reskrivs i lagen om kundinformationssystemet 
för företagstjänster (240/2007).  
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Vid tillsynen över bolaget ska i tillämpliga 

delar beaktas de principer som Finansinspek-
tionen följer vid tillsynen över kreditinstitut. 
 

Vid tillsynen över bolaget ska i tillämpliga 
delar beaktas de principer som Finansinspek-
tionen följer vid tillsynen över kreditinstitut. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     2010. 
——— 
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