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Seurattu SDK 391/2008 saakka.
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1979 » 2.2.1979/129

2.2.1979/129

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Kaupparekisterilaki 2.2.1979/129

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Kaupparekisteri ja rekisteriviranomainen
1 §

Kaupparekisteriin merkitään elinkeinonharjoittajia koskevat ilmoitukset ja tiedonannot sen mukaan kuin tässä
laissa säädetään sekä patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä tarkemmin määrätään. (14.2.1997/147)

Kaupparekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallitus, jota tässä laissa sanotaan rekisteriviranomaiseksi.
Kaupparekisteriasioissa toimivat maistraatit ja työvoima- ja elinkeinokeskukset paikallisviranomaisina siten
kuin tässä laissa ja muutoin erikseen säädetään. (16.3.2001/245)

3 momentti on kumottu L:lla 10.12.1993/1122.

Kaupparekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista rekisteriviranomaisen tai paikallisviranomaisen
hallussa olevista asiakirjoista on jokaisella oikeus saada tietoja. (4.12.1981/834)

Ilmoitukset ja tiedonannot
2 §

Ennen elinkeinotoiminnan aloittamista tehdään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkitsemistä varten
ilmoitus, joka sisältää elinkeinonharjoittajaa ja tämän elinkeinotoimintaa koskevat perustiedot (perusilmoitus).
Myös kotipaikan siirtämisestä Suomeen tehdään perusilmoitus. (13.8.2004/744)

Perusilmoitus tehdään tätä tarkoitusta varten vahvistetulla perustamisilmoituslomakkeella niin kuin yritys- ja
yhteisötietolain (244/2001) 10 §:ssä säädetään. (16.3.2001/245)

3 §

Perusilmoituksen ovat velvolliset tekemään:

1) avoin yhtiö, «kommandiittiyhtiö», osakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö, osuuskunta, säästöpankki,
hypoteekkiyhdistys, vakuutusyhdistys, valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitettu liikelaitos
sekä asumisoikeusyhdistys; (28.11.1994/1075)

2) aatteellinen yhdistys ja säätiö, jolla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai
palveluksessa vähintään yksi työntekijä; (19.2.1993/229)

3) elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö (yksityinen elinkeinonharjoittaja) siten kuin elinkeinon 
harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa (122/1919) säädetään; ei kuitenkaan maatilatalouden eikä
kalastuksen harjoittaja; (16.3.2001/245)

4) ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka perustaa Suomeen sivuliikkeen (ulkomainen elinkeinonharjoittaja), sekä
ulkomainen yhteisö sellaisessa rajat ylittävässä kombinaatiosulautumisessa ja jakautumisessa, jossa uusi yhteisö
rekisteröidään Suomeen; (28.12.2007/1418)

5) eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä, ja muualla rekisteröity etuyhtymä, joka perustaa Suomeen
toimipaikan; sekä (13.8.2004/744)

6) eurooppayhtiö ja eurooppaosuuskunta. (19.10.2006/908)
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Perusilmoituksen saa tehdä myös sellainen elinkeinonharjoittaja, joka 1 momentin mukaan ei ole velvollinen
sitä tekemään. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole laivanisännistöllä.

3 a § (10.12.1993/1122)

Kaupparekisteriin merkittävistä luonnollisista henkilöistä rekisteriin merkitään henkilötietoina täydellinen nimi,
henkilötunnus, osoite ja kansalaisuus. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään rekisteriin
syntymäaika.

Jos rekisteriin merkittävä elinkeinonharjoittajan toimielin tai sen jäsen on oikeushenkilö, rekisteriin merkitään
oikeushenkilön toiminimi, rekisterinumero ja rekisteri, johon oikeushenkilö on merkitty. (14.2.1997/147)

4 §

Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoituksessa on mainittava:

1) elinkeinonharjoittajan toiminimi;

2) elinkeinonharjoittajan henkilötiedot; (10.12.1993/1122)

3) toiminnan laatu;

4) kunta, josta toimintaa johdetaan; sekä

5) toimipaikan postiosoite.

5 § (29.4.1988/390)

Avoimen yhtiön perusilmoituksessa on mainittava:

1) yhtiön toiminimi;

2) päivä, jona yhtiösopimus on allekirjoitettu;

3) kaikkien yhtiömiesten henkilötiedot; (10.12.1993/1122)

4) yhtiön toiminnan laatu;

5) kunta, josta yhtiön toimintaa johdetaan;

6) yhtiön postiosoite;

7) kuka tai ketkä yhtiömiehistä kirjoittavat yhtiön toiminimen; sekä

8) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, tämän henkilötiedot. (10.12.1993/1122)

6 § (29.4.1988/390)

Kommandiittiyhtiön perusilmoituksessa on mainittava:

1) yhtiön toiminimi;

2) päivä, jona yhtiösopimus on allekirjoitettu;

3) kaikkien yhtiömiesten henkilötiedot; (10.12.1993/1122)

4) yhtiön toiminnan laatu;

5) kunta, josta yhtiön toimintaa johdetaan;
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6) yhtiön postiosoite;

7) äänettömien yhtiömiesten omaisuuspanosten arvo rahassa ilmaistuna;

8) kuka tai ketkä vastuunalaisista yhtiömiehistä kirjoittavat yhtiön toiminimen; sekä

9) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, tämän henkilötiedot. (10.12.1993/1122)

7 §

Aatteellisen yhdistyksen perusilmoituksessa on mainittava:

1) yhdistyksen toiminimi;

2) yhdistyksen elinkeinotoiminnan laatu;

3) yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkitty nimi ja kotipaikka; sekä

4) yhdistyksen elinkeinotoiminnassaan käyttämä postiosoite.

8 §

Säätiön perusilmoituksessa on mainittava:

1) säätiön toiminimi;

2) säätiön elinkeinotoiminnan laatu;

3) säätiön säätiörekisteriin merkitty nimi ja kotipaikka; sekä

4) säätiön elinkeinotoiminnassaan käyttämä postiosoite.

9 §

Osakeyhtiön tai eurooppayhtiön perusilmoituksessa on mainittava: (13.8.2004/744)

1) yhtiön toiminimi;

2) perustamissopimuksen päivämäärä; (21.7.2006/636)

3) yhtiön toimiala;

4) yhtiön kotipaikka;

5) yhtiön osoite; (14.2.1997/147)

6) osakepääoma; (21.7.2006/636)

7) osakkeiden lukumäärä ja mahdolliset yhtiöjärjestyksen määräykset osakkeen nimellisarvosta sekä
kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään; (21.7.2006/636)

8) yhtiöjärjestyksen määräys, jonka mukaan yhtiössä voi olla erilajisia osakkeita, sekä tällaisten osakkeiden
lukumäärä lajeittain; (14.2.1997/147)

9) kohta on kumottu L:lla 30.12.1992/1616.

10) hallituksen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot; (10.12.1993/1122)

11) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen tai isännöitsijä, kunkin henkilötiedot;
(14.2.1997/147)
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12) jos yhtiöllä on hallintoneuvosto, sen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot;
(14.2.1997/147)

12 a) tilintarkastajan, päävastuullisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan henkilötiedot; (14.2.1997/147)

13) yhtiöjärjestyksen määräys yhtiön edustamisesta sekä, jos jollekulle on annettu oikeus edustaa yhtiötä yksin
tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen henkilötietonsa; sekä (21.7.2006/636)

14) yhtiön tilikausi. (14.2.1997/147)

(27.3.1987/351)

Mitä 1 momentin 3 kohdassa on sanottu toimialasta, on vastaavasti sovellettava asunto-osakeyhtiön ja
asunto-osakeyhtiölain (809/91) 2 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön rakennusten sijaintiin ja kiinteistön
hallintaperusteeseen sekä mahdolliseen muuhun toimialaan. (10.12.1993/1122)

Mitä 1 momentin 6 kohdassa on sanottu osakepääomasta, on vastaavasti sovellettava keskinäisen
vakuutusyhtiön takuupääomaan ja pohjarahastoon sekä takuupääoman osuuksiin. Keskinäisen vakuutusyhtiön
perusilmoituksessa on lisäksi mainittava takuupääomasta, pohjarahastosta ja takuupääoman osuuksista
maksettu määrä. (14.2.1997/147)

Eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2157/2001, jäljempänä
eurooppayhtiöasetus, tarkoitetun eurooppayhtiön perustamista tai kotipaikan siirtämistä koskevan
suunnitelman allekirjoituspäivään sovelletaan 1 momentin 2 kohdan säännöstä perustamissopimuksen
päivämäärästä. (21.7.2006/636)

Asunto-osakeyhtiölain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun osakeyhtiön osalta on perusilmoituksessa lisäksi
mainittava, sovelletaanko yhtiöön asunto-osakeyhtiölakia. (10.12.1993/1122)

10 § (28.12.2001/1490)

Osuuskunnan tai eurooppaosuuskunnan perusilmoituksessa on mainittava: (19.10.2006/908)

1) osuuskunnan toiminimi;

2) perustamiskirjan allekirjoituspäivä;

3) osuuskunnan toimiala;

4) osuuskunnan kotipaikka;

5) osuuskunnan osoite;

6) osuusmaksun määrä;

7) hallituksen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot;

8) tilintarkastajan, päävastuullisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan henkilötiedot;

9) osuuskunnan tilikausi;

10) jos osuuskunnalla on toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen, kummankin henkilötiedot;

11) jos osuuskunnalla on hallintoneuvosto, sen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen
henkilötiedot;

12) jos säännöissä määrätään osuuskunnan toiminimen kirjoittamisesta, sääntöjen määräys sekä, jos jollekulle
on annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä toisen kanssa, hänen henkilötietonsa;
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13) jos säännöissä määrätään lisäosuuksista, lisäosuusmaksun määrä ja lisäosuuksien lukumäärä tai
enimmäismäärä lisäosuuslajeittain;

14) jos säännöissä määrätään sijoitusosuuksista, sijoitusosuusmaksun määrä, sijoitusosuuksien lukumäärä tai
enimmäismäärä ja sijoitusosuuspääomasta maksettu määrä sijoitusosuuslajeittain;

15) jos säännöissä määrätään jäsenten velvollisuudesta suorittaa ylimääräisiä maksuja, osuuskuntalain
(1488/2001) 14 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot; (19.10.2006/908)

16) jos säännöissä määrätään jäsenten lisämaksuvelvollisuudesta, osuuskuntalain 15 luvun 1 §:n 2 momentissa
tarkoitetut tiedot; sekä (19.10.2006/908)

17) eurooppaosuuskunnan osuuspääoma. (19.10.2006/908)

Osuuspankin perusilmoituksessa on 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi mainittava päivä, jona pankin
säännöt on vahvistettu. Lisäksi on ilmoitettava osuuspankin liittymisestä osuuspankkilain (1271/1990) 7 a §:n
mukaisen osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön jäseneksi tai siitä eroamisesta.

Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1435/2003, jäljempänä
eurooppaosuuskunta-asetus, tarkoitetun kotipaikan siirtämistä koskevan suunnitelman allekirjoituspäivään
sovelletaan 1 momentin 2 kohdan säännöstä perustamiskirjan allekirjoituspäivästä. (19.10.2006/908)

11 §

Säästöpankin perusilmoituksessa on mainittava:

1) pankin toiminimi;

2) päivä, jona pankin säännöt on vahvistettu;

3) pankin kotipaikka;

4) pankin postiosoite;

5) pankin peruspääoma, pankin kantarahasto, kantarahasto-osuuksien lukumäärä ja nimellisarvo sekä
kantarahaston vähimmäis- ja enimmäismäärä, jos säännöissä on näitä koskevia määräyksiä, sekä säännöissä
mahdollisesti oleva määräys, jonka mukaan pankissa voi olla erilajisia kantarahasto-osuuksia, ja näiden
lukumäärä lajeittain; (28.12.1990/1278)

6) pankin toimitusjohtajan sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jokaisen jäsenen sekä
varajäsenen henkilötiedot sekä, milloin pankilla on hallintoneuvosto, sen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen
henkilötiedot; sekä (10.12.1993/1122)

7) sääntöjen määräys säästöpankin toiminimen kirjoittamisesta sekä, jos jollekin henkilölle on annettu oikeus
toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen henkilötietonsa. (10.12.1993/1122)

12 § (10.12.1993/1122)

Hypoteekkiyhdistyksen perusilmoituksessa on sen lisäksi, mitä hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain (936/78) 
10 §:n 1 momentissa on säädetty kaupparekisteriin ilmoitettavaksi, mainittava:

1) yhdistyksen postiosoite;

2) jokaisen hallituksen jäsenen ja varajäsenen muut henkilötiedot; sekä

3) sääntöjen määräys yhdistyksen toiminimen kirjoittamisesta sekä, jos jollekin henkilölle on annettu oikeus
toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen muut henkilötietonsa.

13 § (31.12.1987/1252)
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Vakuutusyhdistyksen perusilmoituksessa on mainittava:

1) yhdistyksen toiminimi;

2) päivä, jona perustamiskokouksessa on tehty päätös yhdistyksen perustamisesta;

3) päivä, jona yhdistysjärjestys on vahvistettu;

4) minkälaista vakuutusliikettä yhdistys harjoittaa;

5) yhdistyksen kotipaikka;

6) yhdistyksen postiosoite;

7) takuupääoma sekä takuuosuuksien lukumäärä ja nimellisarvo sekä pohjarahasto ja sen määrä ja
enimmäismäärä, jos yhdistysjärjestyksessä on näitä koskevia määräyksiä;

8) takuupääomasta ja pohjarahastosta maksettu määrä;

9) yhdistysjärjestyksessä mahdollisesti oleva määräys, jonka mukaan yhdistyksessä voi olla erilajisia
takuuosuuksia, sekä tällaisten takuuosuuksien lukumäärä lajeittain;

10) hallituksen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot; (10.12.1993/1122)

11) toimitusjohtajan henkilötiedot; (10.12.1993/1122)

12) jos yhdistyksellä on hallintoneuvosto, sen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen
henkilötiedot; sekä (10.12.1993/1122)

13) yhdistysjärjestyksen määräys yhdistyksen toiminimen kirjoittamisesta sekä, jos jollekin henkilölle on
annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen henkilötietonsa.
(10.12.1993/1122)

13 a § (22.12.1995/1716)

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen perusilmoituksessa on mainittava:

1) sivuliikkeen postiosoite;

2) elinkeinonharjoittajan toiminnan laatu;

3) rekisteri, johon sivuliikkeen perustava elinkeinonharjoittaja on kotimaassaan merkitty sekä
elinkeinonharjoittajan rekisterinumero tuossa rekisterissä;

4) elinkeinonharjoittajan toiminimi ja oikeudellinen muoto sekä sivuliikkeen toiminimi;

5) sivuliikkeen jokaisen toiminimenkirjoittajan henkilötiedot sekä miten toiminimi kirjoitetaan;

6) elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä elinkeinonharjoittajan
edustamiseen kelpoiset henkilöt ja heidän henkilötietonsa; sekä

7) sivuliikkeen edustajan henkilötiedot. (23.5.2008/345)

Jos ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on
Euroopan talousalueen ulkopuolella, perusilmoituksessa on mainittava 1 momentissa tarkoitettujen tietojen
lisäksi valtio, jonka lainsäädännön alainen sivuliikkeen perustava elinkeinonharjoittaja on, sekä
elinkeinonharjoittajan sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka. Jos ulkomainen
elinkeinonharjoittaja on osakeyhtiö tai siihen rinnastettava yhtiö, perusilmoituksessa on mainittava myös
osakepääoma tai siihen rinnastettava pääoma, jollei se ilmene perustamiskirjasta tai yhtiöjärjestyksestä taikka
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näitä vastaavasta asiakirjasta.

13 b § (10.12.1993/1122)

Valtion liikelaitoksen perusilmoituksessa on mainittava:

1) laitoksen nimi;

2) toimiala;

3) päätoimipaikka ja postiosoite;

4) hallituksen jäsenten ja varajäsenten henkilötiedot; sekä

5) toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan henkilötiedot.

13 c § (28.11.1994/1075)

Asumisoikeusyhdistyksen perusilmoituksessa on mainittava:

1) yhdistyksen nimi;

2) päivä, jona perustamiskirja on allekirjoitettu;

3) yhdistyksessä olevat asukashallintoalueet;

4) yhdistyksen, tai jos yhdistyksessä on asukashallintoalueita, näiden hallinnassa olevat kiinteistöt;

5) yhdistyksen kotipaikka;

6) yhdistyksen ja kunkin asukashallintoalueen postiosoite;

7) hallituksen puheenjohtajan, jokaisen jäsenen ja varajäsenen, sekä jos yhdistyksellä on isännöitsijä, hänen
henkilötietonsa;

8) kunkin asukashallintoalueen asukastoimikunnan puheenjohtajan, jokaisen jäsenen ja varajäsenen sekä
isännöitsijän henkilötiedot; sekä

9) yhdistyksen sääntöjen määräys yhdistyksen nimen kirjoittamisesta sekä, jos jollekin henkilölle on annettu
oikeus nimen kirjoittamiseen yhdistyksen tai asukashallintoalueen puolesta yksin tai yhdessä jonkun toisen
kanssa, hänen henkilötietonsa.

13 d § (22.12.1994/1300)

Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän perusilmoituksessa on mainittava:

1) etuyhtymän toiminimi;

2) päivä, jona perustamissopimus on allekirjoitettu;

3) etuyhtymän kotipaikka;

4) etuyhtymän postiosoite;

5) etuyhtymän tarkoitus;

6) kaikkien jäsenten henkilötiedot;

7) johtajan tai johtajien henkilötiedot;
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8) kuka tai ketkä johtajista kirjoittavat toiminimen;

9) toimikausi, jos se on määrätty; sekä

10) etuyhtymän mahdolliset toimipaikat.

Muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa olevaa toimipaikkaa koskevassa perusilmoituksessa on
mainittava:

1) jäsenvaltio ja rekisteri, johon etuyhtymä on merkitty;

2) etuyhtymän rekisterinumero;

3) etuyhtymästä soveltuvin osin 1 momentissa tarkoitetut tiedot;

4) toimipaikan postiosoite; sekä

5) toimipaikan edustajan henkilötiedot.

14 §

Jos asiantilassa, josta on tehty merkintä kaupparekisteriin, tapahtuu muutos, on siitä viivytyksettä tehtävä
rekisteriviranomaiselle ilmoitus (muutosilmoitus) siten kuin yritys- ja yhteisötietolain 11 §:ssä säädetään.
(16.3.2001/245)

Muutosilmoitus on myös tehtävä, milloin avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiösopimukseen,
osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen, osuuskunnan, säästöpankin, hypoteekkiyhdistyksen tai
asumisoikeusyhdistyksen sääntöihin, vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestykseen taikka eurooppayhtiön tai
eurooppaosuuskunnan sääntöihin tai eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän perustamissopimukseen
tehdään muutos. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske eurooppaosuuskunnan osuuspääoman muutosta.
(19.10.2006/908)

Rekisteriviranomaisen on ennen sijoitusrahastolaissa (48/1999) mainittua rahastoyhtiötä ja mainitun lain 9
§:ssä tarkoitettua säilytysyhteisöä koskevan yhtiöjärjestyksen ja sen muutoksen hyväksymistä varattava
Rahoitustarkastukselle vähintään 30 vuorokautta aikaa lausua yhtiöjärjestyksestä tai sen muutoksesta.
Rekisteriviranomaisen on ennen kiinteistörahastolaissa (1173/1997) mainittua kiinteistörahastoa koskevan
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen tai sen muutoksen hyväksymistä varattava
Rahoitustarkastukselle vähintään 30 vuorokautta aikaa lausua yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai sen
muutoksesta. Jos kiinteistörahastotoimintaa harjoittavan kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muutos koskee
vain äänettömän yhtiömiehen vaihtumista taikka nimen tai panoksen muuttumista eikä kommandiittiyhtiössä
ole muita kuin sellaisia äänettömiä yhtiömiehiä, joiden osuuksiin yhtiösopimuksen mukaan sovelletaan
arvopaperimarkkinalakia (495/1989), rekisteriviranomaisen ei ole varattava Rahoitustarkastukselle 
mahdollisuutta antaa lausuntoa. (30.3.2007/352)

Rekisteriviranomaisen on ennen luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 30 tai 31 §:ssä tarkoitetun
yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muutoksen hyväksymistä varattava Rahoitustarkastukselle vähintään 30
vuorokautta aikaa lausua yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muutoksesta. (9.2.2007/141)

15 § (16.3.2001/245)

Rekisteri-ilmoituksen tekemisestä ja allekirjoittamisesta vastuullisista henkilöistä säädetään yritys- ja
yhteisötietolain 14 §:ssä.

16 § (16.3.2001/245)

Jokainen, joka on eronnut kaupparekisteriin merkitystä asemastaan tai jonka rekisteriin merkitty tehtävä on
lakannut, saa itse tehdä tästä ilmoituksen.

17 § (19.2.1993/229)
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Toiminimen erikieliset ilmaisut ja aputoiminimi sekä myös prokura, joka ei sisällä muuta kuin prokuralain
(130/79) 3 §:ssä sallitun rajoituksen tai ehdon, sekä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3
momentissa tarkoitettu edustaja, voidaan ilmoittaa kaupparekisteriin merkittäväksi joko perusilmoituksesta tai
muutosilmoituksesta säädetyssä järjestyksessä.

Milloin elinkeinon harjoittaminen on säädetty luvasta riippuvaiseksi, on ennen toiminnan alkamista tehtävä
ilmoitus myönnetystä luvasta niin kuin 1 momentissa säädetään.

17 a § (22.12.1995/1716)

Sivuliikkeen perustaneen ulkomaisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätösasiakirjat on ilmoitettava
rekisteröitäviksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä sellaisina kuin ne on laadittu, tarkastettu
ja julkistettu noudattaen sen valtion lainsäädäntöä, jonka alainen elinkeinonharjoittaja on. Jos ulkomaista
elinkeinonharjoittajaa koskevan, Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukainen
määräaika tilinpäätösasiakirjojen julkistamiselle on kuutta kuukautta pitempi, tilinpäätösasiakirjat on
ilmoitettava rekisteröitäviksi sen valtion lainsäädännön mukaisessa määräajassa.

Jos ulkomaisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätösasiakirjoja ei ole laadittu, tarkastettu ja julkistettu Euroopan
yhteisön säädösten mukaisesti tai vastaavalla tavalla, kirjanpitolain [(655/73)] mukaisesti laadittu ja 
tilintarkastuslain [(936/94)] mukaisesti tarkastettu sivuliikkeen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on
ilmoitettava rekisteröitäviksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Mitä tässä pykälässä säädetään tilinpäätösasiakirjojen ilmoittamisesta rekisteröitäviksi, ei koske ulkomaisen
luotto- tai rahoituslaitoksen sivukonttoria eikä ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa.

17 b § (16.3.2001/245)

17 b § on kumottu L:lla 16.3.2001/245.

18 §

Elinkeinotoiminnan lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus rekisteriviranomaiselle rekisteriin
merkittäväksi. Ilmoitus tehdään tarkoitusta varten vahvistetulla lomakkeella niin kuin yritys- ja yhteisötietolain
11 §:ssä säädetään. (16.3.2001/245)

Avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, vakuutusyhdistyksen ja eurooppalaisen
taloudellisen etuyhtymän selvitys- ja suoritustilan, asumisoikeusyhdistyksen purkautumisen samoin kuin
avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön ja osuuskunnan sulautumisen johdosta rekisteriviranomaisille
toimitettavista tiedonannoista ja ilmoituksista säädetään erikseen. (14.2.1997/147)

Kun tuomioistuin tai viranomainen on lakkauttanut elinkeinonharjoittajan toiminnan, sen on viivytyksettä
toimitettava siitä tieto rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväksi.

Rekisteriviranomainen ei saa merkitä elinkeinotoimintaa lopetetuksi tai yhteisöä purkautuneeksi
rekisteriviranomaiselle tehdyn ilmoituksen tai tiedonannon perusteella, jos elinkeinonharjoittajan omaisuuteen 
on vahvistettu yrityskiinnitys, ennen kuin yrityskiinnitys on kuoletettu tai yrityksen luovutuksensaaja on 
ottanut vastatakseen kiinnityksestä saatavasta yrityskiinnityslain 10 §:n mukaisesti, jollei kysymys ole
yrityskiinnityslain (634/84) 27 §:n 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta tai tiedonannosta. (8.2.1991/241)

Sivuliikkeen perustaneeseen ulkomaiseen elinkeinonharjoittajaan kohdistetusta
maksukyvyttömyysmenettelystä, akordista ja muusta vastaavasta menettelystä on ilmoitettava
rekisteriviranomaiselle. Rekisteriviranomaiselle on ilmoitettava myös elinkeinonharjoittajan asettamisesta
selvitystilaan, selvitysmiesten määräämisestä, selvitysmiesten henkilötiedoista ja toimivallasta sekä selvitystilan
päättymisestä samoin kuin elinkeinonharjoittajan purkautumisesta ja rekisteristä poistamisesta.
(22.12.1995/1716)

18 a § (13.8.2004/744)

Rekisteriviranomainen käsittelee osakeyhtiön tai eurooppayhtiön osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään
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liittämistä, osakepääoman alentamista, osakeyhtiöiden tai eurooppayhtiöiden sulautumista, osakeyhtiön tai
eurooppayhtiön jakautumista, osakeyhtiön tai eurooppayhtiön selvitystilaa ja julkisen osakeyhtiön muuttamista
yksityiseksi osakeyhtiöksi koskevat asiat siten kuin osakeyhtiölaissa (624/2006) säädetään. (19.10.2006/908)

Rekisteriviranomainen käsittelee asiat, jotka koskevat julkisen osakeyhtiön sulautumista eurooppayhtiöön ja
muuttamista eurooppayhtiöksi, eurooppayhtiön muuttamista julkiseksi osakeyhtiöksi ja eurooppayhtiön
kotipaikan siirtämistä toiseen jäsenvaltioon siten kuin eurooppayhtiöasetuksessa ja eurooppayhtiölaissa
(742/2004) säädetään.

Rekisteriviranomainen käsittelee osuuskunnan tai eurooppaosuuskunnan osuuksien arvo-osuusjärjestelmään
liittämistä, osuuskunnan tai eurooppaosuuskunnan vararahaston, ylikurssirahaston ja sijoitusosuuspääoman
alentamista, osuuskuntien tai eurooppaosuuskuntien sulautumista, osuuskunnan tai eurooppaosuuskunnan
jakautumista ja yhteisömuodon muuttamista sekä osuuskunnan tai eurooppaosuuskunnan selvitystilaa
koskevat asiat siten kuin osuuskuntalaissa säädetään. (19.10.2006/908)

Rekisteriviranomainen käsittelee asiat, jotka koskevat osuuskunnan sulautumista eurooppaosuuskuntaan ja
muuttamista eurooppaosuuskunnaksi, eurooppaosuuskunnan muuttamista osuuskunnaksi ja
eurooppaosuuskunnan kotipaikan siirtämistä toiseen jäsenvaltioon siten kuin eurooppaosuuskunta-asetuksessa
ja eurooppaosuuskuntalaissa (906/2006) säädetään. (19.10.2006/908)

Rekisteriviranomainen käsittelee asiat, jotka koskevat suomalaista yhteisöä 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitetussa kombinaatiosulautumisessa ja jakautumisessa. (28.12.2007/1418)

18 b § (28.12.2001/1511)

Rekisteriviranomainen käsittelee osakeyhtiömuotoisen luottolaitoksen toimiluvan rekisteröintiä, sidotun oman
pääoman alentamista, sulautumista, jakautumista, kotipaikan siirtämistä, liiketoiminnan luovutusta,
toimiluvasta luopumista ja selvitystilaa koskevat asiat niin kuin liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista
luottolaitoksista annetussa laissa (1501/2001) säädetään. (13.8.2004/744)

Rekisteriviranomainen käsittelee osuuskuntamuotoisen luottolaitoksen toimiluvan rekisteröintiä, sidotun oman
pääoman alentamista, sulautumista, jakautumista, kotipaikan siirtämistä, liiketoiminnan luovutusta,
toimiluvasta luopumista ja selvitystilaa koskevat asiat niin kuin osuuspankeista ja muista 
osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (1504/2001) säädetään. (19.10.2006/908)

Rekisteriviranomainen käsittelee säästöpankin toimiluvan rekisteröintiä, sidotun oman pääoman alentamista,
sulautumista, jakautumista, liiketoiminnan luovutusta ja selvitystilaa koskevat asiat, niin kuin säästöpankkilaissa
(1502/2001) säädetään.

19 § (20.2.2004/139)

Kun kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan velkojille on annettu julkinen haaste, kun 
elinkeinonharjoittaja on asetettu konkurssiin taikka kun tuomioistuin on päättänyt konkurssin
peruuntumisesta tai raukeamisesta taikka kun päätös konkurssiin asettamisesta on kumottu, tuomioistuimen
on viivytyksettä toimitettava siitä tieto rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväksi. Tiedot voidaan
toimittaa konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin välityksellä siten kuin siitä oikeusministeriön asetuksella
säädetään.

Kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys, pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä ilmoitus lopputilityksen
antamisesta Oikeusrekisterikeskukselle, josta tieto välitetään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväksi.
Ilmoitus on vähintään yhden pesänhoitajan allekirjoitettava.

19 a § (14.2.1997/147)

Asunto-osakeyhtiön kaupparekisteriin tehtävän perus- ja muutosilmoituksen käsittelee ja sen rekisteriin
merkitsemisestä päättää sen kihlakunnan rekisteritoimisto, jonka virka-alueella yhtiön kotipaikka on.
Asunto-osakeyhtiön osakepääoman alentamista ja sulautumista koskevat asiat käsittelee kuitenkin
rekisteriviranomainen.
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Erinäisiä säännöksiä
20 § (22.12.2006/1324)

Osakeyhtiö voi toimittaa kaupparekisterissä julkistettavaksi tässä laissa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot suomen-
tai ruotsinkielisten asiakirjojen ja tietojen lisäksi myös muulla kielellä. Asiakirjasta on tällöin toimitettava
kielilain (423/2003) 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu virallinen käännös.

Jos rekisterin virallisilla kielillä julkistettujen asiakirjojen ja tietojen sekä vapaaehtoisesti julkistettujen
käännösten välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, julkistettuun käännökseen ei voi vedota ulkopuolista henkilöä
kohtaan. Ulkopuolinen henkilö voi kuitenkin vedota vapaaehtoisesti julkistettuun käännökseen, jollei yhtiö
osoita, että henkilö tiesi pakollisesti julkistetusta versiosta.

21 §

Jos ilmoitus on puutteellinen tai jos rekisteriviranomainen havaitsee muun esteen rekisteröinnille, ilmoituksen
tekijälle on asetettava kohtuullinen määräaika asiakirjassa olevan puutteen poistamista, selityksen antamista ja
selvityksen esittämistä varten sekä samalla ilmoitettava, että jollei määräaikaa noudateta, ilmoitus voidaan
katsoa rauenneeksi. (16.3.2001/245)

Ilmoitusta tehtäessä on suoritettava säädetty maksu. (16.3.2001/245)

Jos rekisteröimiselle on olemassa este senkin jälkeen, kun kehotuksessa tarkoitettu lausunto on annettu,
rekisteröiminen on evättävä. Rekisteriviranomainen voi kuitenkin antaa uuden kehotuksen, jos siihen on
aihetta.

Myös yhtiön kotipaikan rekisteritoimiston on noudatettava 1 momentin säännöstä käsitellessään
asunto-osakeyhtiön ilmoitusta. Rekisteritoimisto voi kuitenkin antaa uuden kehotuksen, jos siihen on aihetta.
(9.3.1990/232)

21 a § (10.12.1993/1122)

Patentti- ja rekisterihallitus on oikeutettu tarvittaessa väestötietojärjestelmästä päivittämään tiedostojaan ja
tarkistamaan ilmoituksissa ja niiden liitteissä mainittujen henkilöiden henkilötiedot niiden oikeellisuuden
toteamiseksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on oikeutettu yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä päivittämään yritysten
yhteystiedot. (16.3.2001/245)

22 §

Toiminimen käytön kieltämisestä sekä toiminimen rekisteröinnin kumoamisesta on säädetty toiminimilaissa
(128/79).

Joka katsoo muun kuin toiminimeä koskevan kaupparekisterimerkinnän aiheuttavan haittaa, saa ajaa
rekisterimerkinnän kumoamista ja vahingon korvaamista koskevaa kannetta elinkeinonharjoittajaa vastaan
oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa tuomioistuimessa.

23 §

Kun lainvoiman saaneella ratkaisulla on todettu, ettei merkintää olisi saanut tehdä rekisteriin tai että
rekisteröity päätös on pätemätön taikka että muutoin tietty rekisteriin merkitty tieto ei ole oikea,
rekisteriviranomaisen on poistettava merkintä rekisteristä. Tuomioistuimen tulee lähettää
rekisteriviranomaiselle jäljennös lainvoiman saaneesta ratkaisusta tässä tarkoitetuissa asioissa.

24 §

Jollei kaupparekisteriin merkitystä elinkeinonharjoittajasta ole kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana
tullut ilmoitusta rekisteriin ja on syytä olettaa, että elinkeinonharjoittaja on lopettanut toimintansa,
rekisteriviranomaisen on elinkeinonharjoittajalle osoitetulla kirjeellä tai muulla sopivalla tavalla tiedusteltava,
harjoittaako tämä edelleen toimintaansa vai ei. Jollei käy selville, että toimintaa harjoitetaan,
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rekisteriviranomaisen on kaupparekisterilehdessä julkaistavalla kuulutuksella kehotettava elinkeinonharjoittajaa
kolmen kuukauden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta kirjallisesti ilmoittamaan toiminnastaan. Jollei ennen
määräajan päättymistä saada ilmoitusta siitä, että toimintaa harjoitetaan, on elinkeinonharjoittajaa koskevat
merkinnät poistettava rekisteristä. Jos kysymyksessä on yhteisö, joka on purettava selvitys- tai
suoritusmenettelyin, on se rekisteristä poistamisella katsottava purkautuneeksi.

25 § (21.7.2006/636)

Kun kaupparekisteriin tehdään merkintä tai rekisterimerkintä poistetaan, rekisteriviranomaisen on samalla
kuulutettava siitä yleisesti saatavilla olevalla tavalla joko sellaisenaan taikka otteina tai viittauksina
asiakirjavihkoon otettuun tai rekisteriin merkittyyn asiakirjaan siten kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään.

Luonnollisen henkilön henkilötietoja ja elinkeinonharjoittajan osoite- ja yhteystietoja ei kuuluteta.
(22.12.2006/1324)

26 § (14.2.1997/147)

Mitä tämän lain mukaan on merkitty kaupparekisteriin ja asianmukaisesti kuulutettu, on katsottava tulleen
kolmannen henkilön tietoon. Jos kuuluttamisesta on kulunut vähemmän kuin 16 päivää, kuulutettuun seikkaan
ei kuitenkaan voida vedota sellaista kolmatta henkilöä vastaan, joka osoittaa, ettei hän ole voinut tietää siitä.

Ennen kuuluttamista ei seikkaan, joka on tai jonka olisi pitänyt olla kaupparekisteriin merkitty, voida vedota
muuta kuin sitä vastaan, jolla näytetään olleen siitä tieto.

Jos kuulutettu seikka poikkeaa rekisteriin merkitystä tai rekisteriin merkittyä elinkeinonharjoittajaa koskevasta
asiakirjavihkosta ilmenevästä seikasta, kuulutettuun seikkaan ei voida vedota kolmatta henkilöä vastaan.
Kolmas henkilö voi kuitenkin vedota kuulutettuun seikkaan, jollei hänen näytetä tienneen rekisteriin
merkitystä tai asiakirjavihkosta ilmenevästä seikasta.

Mitä tässä pykälässä säädetään rekisteriin tehdystä merkinnästä, koskee vastaavasti rekisterimerkinnän
poistamista rekisteristä.

26 a § (14.2.1997/147)

Rekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan edustamiseen kelpoisen henkilön asettamisessa tapahtuneeseen
virheellisyyteen voidaan kuuluttamisen jälkeen vedota kolmatta henkilöä vastaan vain, jos tämän voidaan
näyttää tienneen virheestä.

27 § (16.3.2001/245)

Kaupparekisteriin tehtävän ilmoituksen antamisesta säädetään yritys- ja yhteisötietolain 10 ja 11 §:ssä. Kun
ilmoitus on annettu yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle, katsotaan
elinkeinonharjoittajalle tässä tai muualla laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus täytetyksi.

Kaupparekisteriin tehtävät hakemukset ja tiedonannot tulee antaa suoraan rekisteriviranomaiselle.

28 §

Kaupparekisteriin tehtävistä ilmoituksista ja tiedonannoista on sen lisäksi, mitä tässä laissa on sanottu,
voimassa mitä niistä on muualla laissa säädetty.

29 § (26.6.1992/582)

Muutoksen hakemisesta rekisteriviranomaisen päätökseen, jolla rekisteröiminen on evätty tai rekisteröinti
kumottu, säädetään erikseen.

Haettaessa muutosta paikallisviranomaisen 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen noudatetaan, mitä
rekisteriviranomaisen päätöksestä tehtävän valituksen käsittelystä säädetään. (10.12.1993/1122)
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30 § (16.3.2001/245)

Rangaistus kaupparekisteriin tehtävän ilmoituksen laiminlyönnistä säädetään yritys- ja yhteisötietolain 19 §:n 1
momentissa.

31 § (16.3.2001/245)

Tarkemmat säännökset ilmoituksiin liitettävistä selvityksistä, rekisteristä ja sen pitämisestä, rekisteriotteiden ja
jäljennösten antamisesta samoin kuin muut säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan
valtioneuvoston asetuksella.

Rekisterinpitoon liittyvistä teknisistä seikoista, kuten ilmoituksen tekemisen tavasta ja rekisterimerkintöjen
julkaisemisen muodosta, voidaan määrätä rekisteriviranomaisen päätöksellä. (22.12.2006/1324)

31 a § (22.12.2005/1132)

Verohallitus voi antaa salassapitosäännösten estämättä Patentti- ja rekisterihallitukselle teknisen
käyttöyhteyden välityksellä kirjanpitovelvolliselta verotuksen toimittamista varten saamansa tuloslaskelman ja
taseen sekä muut tiedot ja asiakirjat, jotka kirjanpitovelvollinen on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
rekisteröimiseksi velvollinen tämän lain tai muun lain nojalla toimittamaan Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä saada Verohallitukselta
osakeyhtiölain 13 luvun 4 §:ssä, osuuskuntalain 19 luvun 3 §:ssä ja tämän lain 24 §:ssä säädettyjen
kaupparekisteristä poistamiseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi tieto siitä, onko yksilöidyllä osakeyhtiöllä,
osuuskunnalla tai muulla elinkeinonharjoittajalla ollut toimintaa verohallinnon rekisteritietojen perusteella.

32 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1979.

33 §

Rekisteri-ilmoitus, joka on annettu rekisteriviranomaiselle ennen tämän lain voimaantuloa, on käsiteltävä
aikaisemman lain mukaan kuitenkin siten, että ilmoitukset, jotka rekisteriviranomaisen toimesta on lähetetty
välipäätöksin ilmoittajille ja joita ei ole kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta palautettu
rekisteriviranomaiselle, raukeavat.

Tämän lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun elinkeinonharjoittajan, joka on aloittanut toimintansa ennen tämän
lain voimaantuloa ja joka aikaisemman lain mukaan ei ollut velvollinen tekemään perusilmoitusta, on tehtävä
tällainen ilmoitus viiden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta lukien.

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 1980 kaupparekisteriin merkityllä osakeyhtiöllä on haltijaosakkeita, on niitä
koskeva merkintä säilytettävä rekisterissä 9 §:n säännösten estämättä.

Kun tämä laki on tullut voimaan, kaupparekisteristä on poistettava suomalaisten elinkeinonharjoittajien
perustamia itsenäisen hallinnon alaisia sivuliikkeitä koskevat merkinnät.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
29.5.1981/373:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1981.

HE 10/81, lvk.miet. 2/81, svk.miet. 19/81

4.12.1981/834:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1982.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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HE 157/81, toisen lvk.miet. 3/81, svk.miet. 134/81

4.6.1982/413:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

HE 82/82, toisen lvk.miet. 5/82, svk.miet. 66/82

20.1.1984/78:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1984.

HE 93/83, l-tvk.miet. 7/83, svk.miet. 60/83

27.3.1987/351:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987.

HE 73/86, toisen lvk.miet. 13/86, svk.miet. 277/86

31.12.1987/1252:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Rekisteri-ilmoitukseen, joka on annettu rekisteriviranomaiselle ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 40/87, lvk.miet. 5/87, svk.miet. 129/87

29.4.1988/390:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Lain voimaan tullessa vireillä olevaan ilmoitukseen sovelletaan ilmoituksen tekohetkellä voimassa olleita
säännöksiä.

HE 6/87, lvk.miet. 6/87, svk.miet. 1/88

30.6.1989/634:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1989.

HE 96/88, lvk.miet. 6/89, svk.miet. 53/89

22.12.1989/1242:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

HE 42/89, toisen lvk.miet. 10/89, svk.miet. 151/89

9.3.1990/232:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Tätä lakia sovelletaan niihin ilmoituksiin, jotka tehdään tämän lain voimaantulon jälkeen.

HE 210/89, lvk.miet. 16/89, svk.miet. 241/89

28.12.1990/1278:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.
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HE 242/90, pankkivk.miet. 8/90, svk.miet. 182/90, svk.miet. 182 a/90

8.2.1991/241:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

HE 139/90, lvk.miet. 12/90, svk.miet. 196/90

17.5.1991/838:

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. (L 838/1991 tuli L:n 1069/1991 mukaisesti voimaan 1.8.1991.)

HE 104/90, pankkivk.miet. 11/90, svk.miet. 240/90

26.6.1992/582:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

HE 25/92, TaVM 21/92

13.11.1992/1039:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

HE 152/92, TaVM 35/92

30.12.1992/1616:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 120/92, LaVM 16/92

19.2.1993/229:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 229/1993, sellaisena kuin se on muutettuna
L:lla 1122/1993, tuli A:n 1342/1993 mukaisesti voimaan 1.1.1994.)

Sellainen elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö, aatteellinen yhdistys ja säätiö, jolla tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan ei ole ollut velvollisuutta tehdä elinkeinotoiminnastaan
ilmoitusta, tulee tehdä tämän lain 3 §:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu ilmoitus kahden vuoden kuluessa tämän lain
voimaantulosta.

HE 259/92, TaVM 51/92, ETA-sopimuksen liite XXII: neuvoston direktiivi (89/666/ETY)

10.12.1993/1122:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lain 19 a ja 29 §:n muutokset tulevat kuitenkin voimaan
1 päivänä heinäkuuta 1994 ja 13 a §:n muutokset asetuksella säädettävänä ajankohtana. (13 a §:n muutokset
tulivat A:n 1342/1993 mukaisesti voimaan 1.1.1994.)

Tämän lain 3 §:ssä tarkoitetun valtion liikelaitoksen, joka on aloittanut toimintansa ennen tämän lain
voimaantuloa, on tehtävä tässä laissa tarkoitettu perusilmoitus kuuden kuukauden kuluessa tämän lain
voimaantulosta.

Henkilötunnus ja osoite on ilmoitettava kaupparekisteriin viimeistään, kun elinkeinonharjoittajalle on syntynyt
muu henkilötietoja koskeva ilmoitusvelvollisuus.

HE 246/93, TaVM 46/93

28.11.1994/1075:
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

HE 16/94, YmVM 9/94

22.12.1994/1300:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Lain 14 §:n 2 momentti ja 18 §:n 2 momentti ovat
voimassa 28 päivään helmikuuta 1995.

HE 229/94, TaVM 35/94, Neuvoston asetus (ETY) N:o 2137/85; EYVL N:o L 199, 31.7.1985, s. 1

22.12.1994/1301:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

HE 229/94, TaVM 35/94

22.12.1995/1716:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. Mitä 17 b §:ssä säädetään, sovelletaan kuitenkin vasta
kuuden kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

Ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityä ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikettä koskevat
rekisteritiedot on saatettava tämän lain mukaisiksi ilmoittamalla tarvittavat muutokset rekisteröitäviksi vuoden
kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Mitä 17 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan, jos tilikausi on päättynyt tämän lain tultua voimaan.

HE 162/95, TaVM 23/95, EV 155/95

26.7.1996/578:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

HE 47/96, TaVM 13/96, EV 106/96

26.7.1996/585:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

HE 59/96, TaVM 11/96, EV 100/96

14.2.1997/147:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Jos yhtiön perustamiskirja on allekirjoitettu ennen tämän lain voimaantuloa, yhtiön perusilmoitukseen
sovelletaan kuitenkin edelleen 9 §:n 1 momentin 7 kohtaa.

Osakeyhtiön tilikausi ja tilintarkastaja on ilmoitettava kaupparekisteriin viimeistään, kun yhtiölle on lain
voimaantulon jälkeen syntynyt muu kuin yhtiön johtoon kuuluvan henkilön eroamista tai tehtävän lakkaamista
koskeva ilmoitusvelvollisuus. Jos osakeyhtiö laiminlyö tämän ilmoitusvelvollisuuden, rekisteriviranomainen
voi asettaa määräajan, jonka kuluessa yhtiön tulee täyttää ilmoitusvelvollisuus. Jollei yhtiö täytä
ilmoitusvelvollisuutta asetetussa määräajassa, ilmoitus, jonka yhteydessä tilikausi ja tilintarkastaja olisi tullut
ilmoittaa, raukeaa.

HE 89/1996, TaVM 24/1996, EV 233/1996, Neuvoston direktiivi 68/151/ETY, EVYL N:o L 65, 14.3.1968,
s. 8

10.7.1998/525:
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

HE 56/1998, TaVM 11/1998, EV 56/1998

13.11.1998/827:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 79/1998, TaVM 17/1998, EV 107/1998

29.1.1999/55:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.

HE 202/1998, TaVM 35/1998, EV 219/1998

16.3.2001/245:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Jos yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, aatteelliselle yhdistykselle tai säätiölle on merkitty rekisteriin useita
elinkeinotoimintoja, ne yhdistetään viran puolesta yhdeksi yksiköksi, jolle annetaan elinkeinonharjoittajan,
yhdistyksen tai säätiön yritys- ja yhteisötunnus.

Ennen yhdistämistä rekisteriviranomaisen tulee elinkeinonharjoittajalle osoitetulla kirjeellä tai muulla sopivalla
tavalla tiedustella, miten yhdistäminen tehdään. Jollei elinkeinonharjoittaja ole muuta ilmoittanut, myöhemmät
elinkeinotoiminnot yhdistetään siihen elinkeinotoimintoon, jonka rekisteröintipäivä on aikaisin. Yksiköiden
toimialat yhdistetään ja yhdistettävien elinkeinotoimintojen toiminimet siirretään uuden yksikön
aputoiminimiksi.

Kaupparekisteriin ennen vuotta 1994 ilmoitettujen henkilöiden osalta tulee ilmoittaa 3 a §:ssä tarkoitetut
henkilötiedot viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001. Yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka eivät ole
ilmoittaneet rekisteriin 3 a §:ssä tarkoitettuja henkilötietoja mainittuun ajankohtaan mennessä, voidaan poistaa
kaupparekisteristä noudattaen soveltuvin osin, mitä 24 §:ssä säädetään.

HE 188/2000, TaVM 2/2001, EV 13/2001

28.12.2001/1490:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Jos osuuskunta on antanut sijoitusosuuksia ennen tämän lain voimaantuloa, osuuskunnan perus- tai
muutosilmoituksessa on mainittava myös sijoitusosuuspääomasta maksettu määrä.

Osuuskunnan tilikausi ja tilintarkastajat on ilmoitettava kaupparekisteriin viimeistään, kun osuuskunnalle on
lain voimaantulon jälkeen syntynyt muu kuin osuuskunnan johtoon kuuluvan henkilön eroamista tai tehtävän
lakkaamista koskeva ilmoitusvelvollisuus. Jos osuuskunta laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden,
rekisteriviranomainen voi asettaa määräajan, jonka kuluessa osuuskunnan tulee täyttää ilmoitusvelvollisuus.
Jollei osuuskunta täytä ilmoitusvelvollisuutta asetetussa määräajassa, ilmoitus, jonka yhteydessä tilikausi ja
tilintarkastajat olisi tullut ilmoittaa, raukeaa.

HE 176/2001, TaVM 21/2001, EV 217/2001

28.12.2001/1511:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 180/2001, TaVM 20/2001, EV 203/2001

8.11.2002/926:



FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: 2.2.1979/129 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790129?search%5Btype...

18 of 19 19.6.2008 14:10

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2002.

HE 89/2002, TaVM 18/2002, EV 120/2002

20.2.2004/139:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

HE 153/2003, LaVM 8/2003, EV 131/2003

2.4.2004/230:

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2004.

HE 110/2003, PeVL 16/2003, TaVM 2/2004, EV 12/2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2001/107/EY (32001L01107); EYVL N:o L 041, 13.2.2002 s. 20-34, Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2001/108/EY (32001L01108); EYVL N:o L 041, 13.2.2002 s. 35-42

13.8.2004/744:

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä lokakuuta 2004.

HE 55/2004, TaVM 13/2004, EV 107/2004, Neuvoston asetus (EY) N:o 2157/2001 (32001R2157); EYVL
N:o L 294, 8.10.2001, s. 1

22.12.2005/1132:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tämän lain 31 a §:n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2008 päättyvältä tilikaudelta
annettaviin tietoihin.

Verohallitus voi salassapitosäännösten estämättä antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle lain 31 a §:ssä
tarkoitettuja tietoja myös vuosina 2006 ja 2007 päättyviltä tilikausilta tietojärjestelmän testausta ja koekäyttöä
varten. Näiden tietojen julkisuuteen sovelletaan, mitä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun
lain (1346/1999) 1 ja 4 §:ssä säädetään.

HE 186/2005, VaVM 35/2005, EV 175/2005

21.7.2006/636:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

HE 109/2005, TaVM 7/2006, EV 63/2006, Neuvoston direktiivi 68/151/ETY (319868L0151); EYVL N:o L
65, 14.3.1968, s. 8, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/58/EY (32003L0058); EUVL N:o L
221, 4.9.2003, s. 13

19.10.2006/908:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006.

HE 54/2006, TaVM 9/2006, EV 99/2006, Neuvoston asetus (EY) N:o 1435/2003 (32003R1435); EYVL
N:o L 207, 18.08.2003, s. 1

22.12.2006/1324:

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2006.

HE 193/2006, TaVM 20/2006, EV 222/2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/58/EY
(32003L0058); EUVL N:o 221; 4.9.2003, s. 13



FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: 2.2.1979/129 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790129?search%5Btype...

19 of 19 19.6.2008 14:10

9.2.2007/141:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2007.

HE 21/2006, TaVM 25/2006, EV 252/2006

30.3.2007/352:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

HE 102/2006, TaVM 31/2006, EV 277/2006

28.12.2007/1418:

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2007.

HE 103/2007, TaVM 8/2007, EV 115/2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/56/EY ,
EYVL N:o L 310, 12.7.2005, s. 1–9

23.5.2008/345:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

HE 20/2008, TaVM 6/2008, EV 39/2008


