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LAKIALOITE 123/2000 vp
Laki rikoslain 30 luvun 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Yrityssalaisuuden rikkomisesta voidaan voimassa olevan lain mukaan rangaista vain, jos yrityssalaisuuksien luovuttaja on teon tehdessään vielä sen yrityksen tai firman palveluksessa, jonka
tietoja hän luovuttaa. Tämä mahdollistaa sen,
että työntekijä voi systemaattisesti kerätä yritykselle tärkeätä tietoa ja sanouduttuaan irti työsuhteesta luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle il-

man rikosoikeudellista vastuuta. Lain suoja koskisi jatkossakin vain sellaista tietoa, joka ei ole
työntekijän omaa osaamista tai ammattitaitoa.
Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
rikoslain 30 luvun 5 ja 6 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänäjoulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 30 luvun 5 §:n 1 momentti ja
6 §,sellaisina kuin ne ovat 5 §:n 1 momentti laissa 54/1993 ja 6 §laissa 769/1990, seuraavasti:
30 luku

Elinkeinorikoksista
5§

Yrityssalaisuuden rikkominen
Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen
oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää tällaista yrityssalaisuutta, jonka hän on saanut tietoonsa
1) ollessaan toisen palveluksessa,

2) toimiessaan yhteisön tai säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka niihin rinnastettavassa tehtävässä,
3) suorittaessaan tehtävää toisen puolesta tai
muuten luottamuksellisessa liikesuhteessa tai
4) yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä
on tuomittava, vaikka hän tekohetkellä ei olisi enää ollut rikoksella loukatun palveluksessa,
jollei teosta ole muualla säädetty ankarampaa
rangaistusta, yrityssalaisuuden rikkomisesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
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6§

Yrityssalaisuuden väärinkäyttö
Joka oikeudettomasti
1) käyttää tässä laissa rangaistavaksi säädetyllä teolla tietoon saatua tai ilmaistua toiselle
kuuluvaa yrityssalaisuutta elinkeinotoiminnassa
taikka
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2) hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä ilmaisee tällaisen salaisuuden
on tuomittava, vaikka hän tekohetkellä ei olisi enää ollut rikoksella loukatun palveluksessa
yrityssalaisuuden väärinkäytöstä sakkoon tai
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta

