
1987 vp. - HE n:o 211 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 11 luvun 
14 §:n ja 16 luvun 7 §:n, osuuskuntalain 79 c ja 164 §:n, 
kirjanpitolain 33 ja 38 §:n sekä patentti- ja rekisterihallituksesta 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Voimassa olevien tilinpäätöstietojen julkisuut
ta koskevien säännösten mukaan kaikkien osa
keyhtiöiden ja osuuskuntien on toimitettava jäl
jennös tilinpäätösasiakirjoistaan vuosittain pa
tentti- ja rekisterihallitukselle. Esityksessä ehdo
tetaan toimittamisvelvollisten osakeyhtiöiden ja 
osuuskuntien piiriä rajoitettavaksi siten, että vel
vollisuus koskisi mainituista yhteisöistä vain nii
tä, joiden liikevaihto ylittää kaksi miljoonaa 
markkaa tai taseen loppusumma miljoona mark
kaa. Tätä pienempienkin osakeyhtiöiden ja 
osuuskuntien tilinpäätöstiedot olisivat edelleen 
julkisia siten, että jokaisella olisi oikeus saada 
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nähtäväkseen tilinpäätösasiakirjat ja myös oikeus 
maksua vastaan saada yhteisöitä niistä jäljennös. 

Esityksessä ehdotetaan myös yhdenmukaistet
tavaksi eri yhteisömuotojen kohdalla uhkasakko
menettely, jota sovelletaan tilinpäätösasiakirjojen 
toimittamista valvottaessa. Ehdotuksen mukaan 
patentti- ja rekisterihallitus voisi näissä asioissa 
kaikkien yhteisöjen kohdalla asettaa ja määrätä 
maksettavaksi uhkasakot, kun uhkasakkoasiat täl
lä hetkellä käsitellään osakeyhtiöitä lukuunotta
matta lääninhallituksissa. 

Tarkoituksena on, että ehdotetut lait tulevat 
voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
ne on hyväksytty ja vahvistettu. 



2 1987 vp. - HE n:o 211 

SISÄLLYSLUETTELO 

Sivu Sivu 
YLEISPERUS1ELUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3. Voimaantulo.................................... 15 

1. Nykyinen tilanne . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. 3 

2. Ehdotetut muutokset............................ 6 LAKI1EKSTIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

3. Esityksen valmisteluvaiheet...................... 7 

4. Esityksen taloudelliset, organisatoriset ja henki-
löstövaikutukset .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 

1. Laki osakeyhtiölain 11 luvun 14 §:n ja 16 luvun 
7 §:n muuttamisesta. . . .. .. .. . . .. . . . .. . .. .. . . . . . 16 

2. Laki osuuskuntalain 79 c ja 164 §:n muuttamises-
ta.............................................. 18 

YKSITYISKOHTAISET PERUS1ELUT.......... 9 

1. Lakiehdotusten perustelut .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. 9 
1.1. Osakeyhtiölaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
1.2. Osuuskuntalaki............................ 12 

3. Laki kirjanpitolain 33 ja 38 §:n muuttamisesta . . . 20 

4. Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun 
lain muuttamisesta .. . . .. .. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . 21 

1.3. Kirjanpitolaki . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
1.4. Laki patentti- ja rekisterihallituksesta....... 14 LII1E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

2. Tarkemmat säännökset.......................... 15 Rinnakkaistekstit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 



1987 vp. - HE n:o 211 3 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Yritysten tilinpäätöstietojen julkisuutta ja jul
kistamista koskeva yleissäännös on kirjanpitolain 
33 §:ssä. Säännöksessä veivoitetaan sellainen lii
ketoimintaa harjoittava kirjanpitovelvollinen, 
jonka liikevaihto on suurempi kuin kaksi miljoo
naa markkaa tai taseen loppusumma suurempi 
kuin miljoona markkaa, toimittamaan kuudessa 
kuukaudessa tilikauden päättymisestä jäljennös 
tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen patentti- ja 
rekisterihallitukselle. Säännöstä ei pykälän 3 mo
mentin mukaan sovelleta osakeyhtiöihin ja 
osuuskuntiin, joiden tilinpäätösten julkistamises
ta on säädetty erikseen osakeyhtiölaissa (734/78) 
ja osuuskuntalaissa (247 /54). Kirjanpitolain tilin
päätösjäljennösten toimittamista koskeva julkista
missäännös tuleekin sovellettavaksi lähinnä avoi
miin yhtiöihin, kommandiittiyhtiöihin ja yksityi
siin elinkeinonharjoittajiin. 

Osakeyhtiölain 11 luvun 14 §:n mukaan jokai
nen osakeyhtiö on velvollinen julkistamaan tilin
päätöksensä toimittamalla jäljennöksen tilinpää
töksestä eli tuloslaskelmasta, taseesta ja toiminta
kertomuksesta liitteineen sekä tilintarkastuskerto
muksesta patentti- ja rekisterihallitukselle kah
den kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvista
misesta. Konsernitilanteessa on emoyhtiön toimi
tettava rekisteriviranomaiselle myös jäljennös 
konsernitilinpäätöksestä liitteineen ja konserniti
lintarkastuskertomuksesta. Osuuskuntaa koskeva 
vastaava julkistamissäännös sisältyy konsernia 
koskevin poikkeuksin osuuskuntalain 79 c §:ään. 

Edellä mainitut osakeyhtiölain ja osuuskunta
lain säännökset eivät koske asunto-osakeyhtiötä, 
asunto-osuuskuntaa eikä asunto-osakeyhtiöistä 
annetun lain 25 §:ssä tarkoitettua osakeyhtiötä, 
vaan näihin sovelletaan kirjanpitolain 3 3 §: n 2 
momenttia. Säännöksen mukaan myös näiden 
yhteisöjen tilinpäätökset ovat julkisia, mutta yh
teisöt eivät ole velvollisia toimittamaan niistä 
jäljennöksiä rekisteriviranomaiselle. Niiden on 
sen sijaan annettava asiakirjoista jäljennöksiä jo
kaiselle sitä pyytävälle säädettyä maksua vastaan. 

Osakeyhtiöitä on merkitty kaupparekisteriin 
noin 65 000 ja osuuskuntia noin 2 000, kun 
mukaan ei lueta asunto-osakeyhtiöitä ja asunto-

osuuskuntia. Avoimia yhtiöitä ja kommandiitti
yhtiöitä sekä yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja 
vastaavia on merkitty rekisteriin noin 85 000, 
joista arvion mukaan enintään 10 OOO:lla on 
liikevaihto yli kaksi miljoonaa markkaa tai taseen 
loppusumma yli miljoona markkaa. Tilinpäätös
asiakirjojen toimittamisvelvollisia yrityksiä on 
näin ollen yhteensä noin 80 000. 

Vuosittain noin 20 000 elinkeinonharjoittajaa 
toimittaa jäljennöksen tilinpäätöksestään pa
tentti- ja rekisterihallitukselle eli kolme neljäs
osaa julkistamisvelvollisista yrityksistä laiminlyö 
tämän velvollisuuden. Patentti- ja rekisterihalli
tuksen voimavarat eivät riitä tehokkaan valvon
nan suorittamiseen eivätkä mainittujen 80 000 
elinkeinonharjoittajan tilinpäätösasiakirjojen kä
sittelyyn. Tilinpäätösasiakirjoista annetaan vuo
sittain noin 10 000 jäljennöstä. Patentti- ja rekis
terihallituksesta annetaan myös puhelimitse tie
toja yritysten tilinpäätösasiakirjoista ja asiakkaat 
voivat myös itse käydä virastossa tutkimassa tieto
ja katselulaitteilta. Lisäksi jokainen voi saada 
patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetut tilin
päätöstiedot käyttöönsä tilaamalla virastolta tilin
päätöksistä laaditut mikrofilmit. 

Patentti- ja rekisterihallituksessa suoritettiin 
sieltä tilinpäätöstietoja pyytäneiden asiakkaiden 
keskuudessa keväällä 1986 kysely, jonka tulokse
na muun muassa selvisi, että tietoja hakevat ovat 
myös itse yleensä yrittäjiä. Useimmiten tietoja 
haluttiin toisesta saman alan elinkeinonharjoitta
jasta, minkä lisäksi tietoja pyydettiin tutkimus
tarkoituksessa ja luottotietotoiminnassa. Tiedus
telut kohdistuivat yleensä yrityksiin, joissa liike
vaihto oli yli viisi miljoonaa markkaa. Julkisen 
tilinpäätöstiedon tarve liittyy kyselyn tulosten 
perusteella enemmän yritystoiminnan laajuuteen 
kuin yrityksen oikeudelliseen muotoon. Tiedus
telut koskivat harvoin yrityksiä, jotka ovat lai
minlyöneet tilinpäätösasiakirjojen jäljennöksen 
toimittamisen. 

Epäkohtana vallitsevassa tilanteessa on pidettä
vä ensinnäkin sitä, että tilanne on jatkuvasti 
selvästi laissa edellytetyn vastainen ja ettei tilin
päätösasiakirjojen julkisuusperiaate toteudu. Pa
tentti- ja rekisterihallituksella ei nykyisillä henki
löresursseilla ole mahdollisuuksia tehostaa vai-



4 1987 vp. - HE n:o 211 

vontaa. Tilinpäätösasiakirjoja käsittelee tällä het
kellä 10 henkilöä ja on arvioitu, että tilanteen 
korjaamiseksi tarvittaisiin virastoon noin 30 toi
mistovirkailijan lisäys. Tietoja tarvitsevien kan
nalta tilanteesta ei tähän mennessä ole aiheutu
nut huomattavia ongelmia, koska kysytyt tiedot 
ovat useimmiten käytännössä olleet saatavilla. 
Tähän nähden ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä 
ongelman poistamiseen henkilöstöä lisäämällä. 

Tilinpäätösasiakirjojen toimittamisvelvollisuu
den valvontaa koskevat uhkasakkosäännökset 
ovat eri yritysmuodoilla erilaiset. Osakeyhtiölain 
mukaan uhkasakon asettaa patentti- ja rekisteri
hallitus. Osuuskuntalain ja kirjanpitolain mu
kaan uhkasakon asettaa lääninhallitus rekisterivi
ranomaisen pyynnöstä. Myös osakeyhtiöiden koh
dalla olivat säännökset aikaisemmin samansisäl
töiset osuuskuntalain ja kirjanpitolain kanssa. 
Vuonna 1983 osakeyhtiölakiin tehdyn muutok
sen mukaan rekisteriviranomainen voi itse asettaa 
uhkasakon tilinpäätösasiakirjojen toimittamisvel
vollisuuden täyttämiseksi. Uhkasakkomenette
lyyn ryhtyminen lääninhallituksen kautta on sel
västi hitaampaa verrattuna siihen että patentti- ja 
rekisterihallitus huolehtii itse uhkasakon asetta
misesta ja maksettavaksi määräämisestä. Nykyi
nen järjestelmä hidastaa siten valvonnan toteut
tamista osuuskumien ja kirjanpitolaissa tarkoitet
tujen elinkeinonharjoittajien kohdalla. 

2. Ehdotetut muutokset 

Ehdotuksessa pysytetään osakeyhtiöiden ja 
osuuskumien tilinpäätöstiedot nykyisessä laajuu
dessa julkisina. Vallitsevan tilanteen oikaisemi
seksi ehdotetaan rajoitettavaksi niiden 
osakeyhtiöiden ja osuuskuntien piiriä, joiden on 
toimitettava jäljennös tilinpäätösasiakirjoistaan 
patentti- ja rekisterihallitukselle. Vaikka osa näis
tä yhteisöistä rajoituksen johdosta vapautuisi vel
vollisuudesta toimittaa tilinpäätöksensä rekisteri
viranomaiselle, olisivat niidenkin tilinpäätökset 
kuitenkin edelleen julkisia. Osakeyhtiölakia ja 
osuuskuntalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että yhteisölle syntyy tilinpäätösasiakirjojen toi
mittamisvelvollisuus, jos yhteisön liikevaihdon 
suuruus on yli kaksi miljoonaa markkaa tai taseen 
loppusumma yli miljoona markkaa. Ehdotetut 
markkarajat olisivat samat kuin kirjanpitolain 
33 §:ssä säädetyt vastaavat rajat. Tällaisia osa
keyhtiöitä ja osuuskuntia arvioidaan olevan enin
tään 15 000. 

Toimittamisvelvollisuus syntyisi myös, jos osa
keyhtiöiden muodostaman konsernin liikevaihto 
ylittää kaksi miljoonaa markkaa tai taseen loppu
summa miljoona markkaa konsernitilinpäätöksen 
mukaan, vaikka yhdelläkään konserniin kuulu
valla yhtiöllä markkarajat eivät ylittyisi. Tällöin 
rekisteriviranomaiselle olisi toimitettava konserni
tilinpäätös sekä emoyhtiön tilinpäätös. Tämä on 
tarpeellista sen vuoksi, että myös konsernia on 
pidettävä yhtenä taloudellisena ja hallinnollisena 
yksikkönä. 

Toimittamisvelvollisuuden rajat on pyritty 
määrittelemään niin, ettei tilinpäätöstietojen 
saanti käytännössä nykyisestä juuri vaikeutuisi. 
Ne yritykset, joiden tilinpäätöstietoihin yleisön 
mielenkiinto on tähänkin asti pääasiassa kohdis
tunut, pysyisivät edelleen toimittamisvelvollisina. 
Ehdotetut muutokset merkitsisivät, että tilinpää
töstietojen toimittamisvelvollisuus rekisteriviran
omaiselle olisi vastaisuudessa kaikilla liiketoimin
taa harjoittavilla kirjanpitovelvollisilla sama yri
tysmuodosta riippumatta. 

Ehdotus ei aiheuttaisi muutoksia avointen yh
tiöiden, kommandiittiyhtiöiden, yksityisten elin
keinonharjoittajien, asunto-osakeyhtiöiden eikä 
asunto-osuuskuntien tilinpäätöksen julkistamis
velvollisuuteen, vaan ne pysyisivät entisellään. 

Tilinpäätösasiakirjojen toimittamisen valvon
nassa tarvittavan uhkasakkomenettelyn osalta eh
dotetaan säännöksiä yhdenmukaistettaviksi siten, 
että patentti- ja rekisterihallitus voisi itse asettaa 
uhkasakot ja määrätä ne maksettaviksi yritysmuo
dosta riippumatta. Myös tämän muutoksen tar
koituksena on parantaa valvomamahdollisuuksia. 

Tilinpäätöstietojen toimittamisvelvollisuuden 
valvonta edellyttää tietoja yritysten liikevaihdon 
ja taseen loppusumman määristä. Rekisteriviran
omaisella itsellään ei ole näitä tietoja, vaan ne 
saataisiin veroviranomaisilta. Patentti- ja rekiste
rihallituksesta annettuun lakiin ehdotetaan lisät
täväksi säännös, jonka mukaan virastolla on oi
keus saada verohallitukselta valvonnan toimitta
misessa tarpeelliset tiedot. 

3. Esityksen valmisteluvaiheet 

Patentti- ja rekisterihallitus asetti keväällä 1986 
työryhmän selvittämään keinoja tilinpäätöstieto
jen ajantasalle saattamiseksi sekä tekemään asias
sa ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. Työryh
mässä olivat patentti- ja rekisterihallituksen lisäk
si edustettuina oikeusministeriö sekä kauppa- ja 
teollisuusministeriö. Työryhmä laati hallituksen 
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esityksen muotoon laadituo ehdotuksen, jossa 
esitettiin rajoitettavaksi niiden osakeyhtiöiden ja 
osuuskuntien piiriä, jotka ovat velvolliset toimit
tamaan tilinpäätösjäljennöksensä patentti- ja re
kisterihallitukselle, siten että velvollisuus koskisi 
mainituista yhteisöistä vain niitä, joiden liike
vaihto ylittää kaksi miljoonaa markkaa tai taseen 
loppusumma miljoona markkaa. 

Ehdotuksesta antoivat pyynnöstä lausuntonsa 
valtiovarainministeriö, verohallitus, Kaupan Kes
kusvaliokunta, Keskuskauppakamari, KHT
Yhdistys r.y., Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y., 
Kulutusosuustoiminnan Keskusliitto r. y., Luotto
miehet r. y., Pankkien Neuvottelukunta, Pel
lervo-Seura r. y., Pienteollisuuden Keskusliitto 
r.y., Suomen Asianajajaliitto, Suomen tuotonan
tajayhdistys r.y., Suomen Rahoitusyhtiöiden Yh
distys r.y., Suomen Yrittäjäin Keskusliitto r.y., 
Teollisuuden Keskusliitto r.y. sekä Tilimarkasta
jayhdistys HTM r.y .. Pääosa lausunnonantajista 
piti ehdotettuja muutoksia aiheellisina, joskin 
ehdotuksen yksityiskohtiin esitettiin erinäisiä tar-

kistuksia. Eräät lausunnonantajat muun muassa 
katsoivat, että toimittamisvelvollisuuteen johta
vien markkarajojen tulisi olla korkeammat. 

Hallituksen esitys on laadittu työryhmän ehdo
tuksen ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta oi
keusministeriössä virkatyönä. 

4. Esityksen taloudelliset, organi
satoriset ja henkilöstövaikutuk
set 

Käytettävissä olevalla henkilöstöllä patentti- ja 
rekisterihallitus kykenee vastaanottamaan ja kä
sittelemään noin 20 000 elinkeinonharjoittajan 
tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset. Sen sijaan 
toimittamisvelvollisuutensa laiminlyöneiden te
hokkaaseen valvontaan viraston henkilöstön mää
rä ei ole riittävä. Valvonnan tehostaminen edel
lyttäisi lisähenkilökunnan saamista virastoon. 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole välittömiä ta
loudellisia eikä organisatorisia vaikutuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Osakeyhtiölaki 

11 luvun 14 §. Pykälä koskee osakeyhtiöiden 
tilinpäätöstietojen julkistamista. Nykyisin kaikki 
osakeyhtiöt asunto-osakeyhtiöitä lukuun ottamat
ta ovat velvolliset julkistamaan tilinpäätöksensä 
toimittamalla niistä jäljennöksen patentti- ja re
kisterihallitukselle. Yleisperusteluihin viitaten 
ehdotetaan pykälän 1 momentti muutettavaksi 
siten, että ainoastaan ne osakeyhtiöt, joiden 
liikevaihto on yli kaksi miljoonaa markkaa tai 
taseen loppusumma yli miljoona markkaa, ovat 
velvolliset vuosittain toimittamaan jäljennöksen 
tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista patentti- ja 
rekisterihallitukselle. 

Pykälän 2 momentin mukaan tilinpäätösasia
kirjojen toimittamisvelvollisuus koskisi konserni
tapauksessa emoyhtiötä, vaikka sen liikevaihto ja 
taseen loppusumma olisivat 1 momentissa sanot
tua pienempiä, jos kuitenkin konsernitilinpää
töksessä jompikumpi markkaraja ylittyy. Emoyh
tiön olisi tällöin toimitettava jäljennös omasta 
tilinpäätöksestään sekä konsernitilinpäätöksestä 

sekä vastaavasti tilintarkastuskertomuksista. Kon
sernitilinpäätökseen ei sisälly erillistä toiminta
kertomusta vaan sitä koskevat tiedot on otettava 
emoyhtiön toimintakertomukseen. Tytäryhtiöitä 
toimittamisvelvollisuus ei konsernitilanteissa kos
kisi, jollei tytäryhtiö ole 1 momentin nojalla 
toimi ttamisvelvollinen. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muiden 
kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen osakeyh
tiöiden tilinpäätösten julkisuudesta. Näiden 
pienten yhtiöiden ei tarvitsisi enää toimittaa 
jäljennöstä tilinpäätösasiakirjoista patentti- ja re
kisterihallitukselle. Tilinpäätöstietojen julkisuus 
toteutettaisiin näiden yhtiöiden kohdalla niin, 
että yhtiön olisi pidettävä 1 momentin mukainen 
jäljennös tilinpäätösasiakirjoista yhtiön pääkont
torissa jokaisen nähtävänä sekä annettava säädet
tyä maksua vastaan jäljennös asiakirjoista jokai
selle sitä pyytävälle. Jäljennöksessä tulisi olla 
merkittynä myös 1 momentin mukainen todistus 
tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä sekä 
yhtiön voittoa tai tappiota koskevasta yh
tiökokouksen päätöksestä. Tilinpäätöstietojen oli
si oltava yleisön saatavilla, kun kaksi kuukautta 
on kulunut tilinpäätöksen vahvistamisesta. Mo-
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mentissa tarkoitetuilla yhtiöillä olisi siten käytet
tävissään sama aika kuin 1 momentissa tarkoite
tuilla yhtiöilläkin saattaa tilinpäätösasiakirjansa 
sellaiseen kuntoon, että ne voidaan pitää yleisön 
nähtävinä ja antaa niistä jäljennöksiä. Jotta väl
tettäisiin epätietoisuus siitä, onko yhtiö täyttänyt 
jäljennöksen antamisvelvollisuutensa asianmukai
sesti, ehdotetaan, että jäljennös olisi annettava 
sitä pyytäneelle kahden viikon kuluessa pyynnös
tä. 

Mikäli 3 momentissa tarkoitettu yhtiö katsoo 
koituvan itselleen haittaa tilinpäätösjäljennösten 
nähtävillä pitämisestä ja jäljennösten antamises
ta, se voisi ehdotuksen mukaan välttää tämän 
velvoitteen julkistamaHa tilinpäätöksensä nykyi
seen tapaan eli lähettämällä jäljennöksen asiakir
joista rekisteriviranomaiselle. Tällöin yhtiön tilin
päätöstiedot olisivat saatavissa rekisteriviranomai
selta. Voimassa olevan lain mukaan osakeyhtiöllä 
ei ole, lukuunottamatta asunto-osakeyhtiöitä, 
velvollisuutta esittää tilinpäätöstietojaan sitä pyy
täville. Pienten osakeyhtiöiden kohdalla ehdotet
tu muutos kokonaisuutena kuitenkin helpottaisi 
tilinpäätösasiakirjojen julkistamisvelvollisuutta, 
koska tällaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin kohdis
tuvat tiedustelut ovat suhteellisen harvinaisia. 

Myös patentti- ja rekisterihallitus voisi pyytää 
tilinpäätösasiakirjojen jäljennöstä sellaiselta yh
tiöltä, joka ei 1 tai 2 momentin mukaan ole 
velvollinen sitä toimittamaan rekisteriviranomai
selle. Vastaavasti yksityinen henkilö voi kääntyä 
patentti- ja rekisterihallituksen puoleen, jos hän 
ei yrityksistään huolimatta ole saanut tarvitsemi
aan tietoja yhtiöltä itseltään. Hänellä on mahdol
lisuus myös vaatia niitä yleisen tuomioistuimen 
kautta. 

Yhtiöltä tilinpäätösasiakirjojen jäljennöstä pyy
tävä olisi 3 momentin mukaan velvollinen suorit
tamaan yhtiölle maksun jäljennöksestä saman 
perusteen mukaan kuin rekisteriviranomainen 
perii maksua vastaavasta jäljennöksestä. Tämä 
vastaa asiallisesti kirjanpitolain voimassa olevassa 
33 §:n 2 momentissa omaksuttua menettelyä, 
jonka mukaan asunto-osakeyhtiöllä ja muulla 
lainkohdassa tarkoitetulla yhteisöllä on oikeus 
saada maksu antamastaan tilinpäätösjäljennökses
tä sen mukaan kuin leimaveroa olisi suoritettava 
vastaavista asiakirjoista. Tällä hetkellä ehdotuk
sessa tarkoitettu maksu määräytyisi leimaverolain 
(662/43) mukaan, mutta tarkoitus on siirtyä 
perimään maksut patentti- ja rekisterihallituksen 
suoritteistakin valtion maksuperustelain (980 17 3) 
mukaisessa järjestyksessä. Ehdotuksen mukaan 

viranomaisilla olisi kuitenkin oikeus saada jäljen
nökset maksutta. 

16 luvun 7 §. Pykälän mukaan patentti- ja 
rekisterihallitus voi nykyisin itse asettaa uhkasa
kon yhtiön toimitusjohtajalle tai hallituksen jäse
nelle 11 luvun 14 §:ssä säädetyn tilinpäätösasia
kirjojen toimittamisvelvollisuuden täyttämiseksi. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan nyt selven
nettäväksi niin, että uhkasakko voidaan asettaa 
myös sellaiselle yhtiölle, joka ei ole velvollinen 11 
luvun 14 §:n 1 tai 2 momentin mukaan oma
aloitteisesti toimittamaan tilinpäätösasiakirjojen 
jäljennöstä rekisteriviranomaiselle, mutta joka ei 
rekisteriviranomaisen pyynnöstä anna pykälän 3 
momentin mukaisesti niistä jäljennöstä. 

1.2. Osuuskuntalaki 

79 c §. Pykälän 1 momenttiin ehdotettu muu
tos ja lisättäväksi ehdotettu uusi 3 momentti 
vastaavat edellä osakeyhtiöiden kohdalla osakeyh
tiölain 11 luvun 14 §:ään ehdotettuja muutok
sia. Näin ollen tilinpäätösasiakirjojen toimitta
ruisvelvollisuus rekisteriviranomaiselle koskisi 
vain sellaisia osuuskuntia, joiden liikevaihto on 
yli kaksi miljoonaa markkaa tai taseen loppusum
ma yli miljoona markkaa. Tätä pienempienkin 
osuuskuntien tilinpäätösasiakirjat olisivat julkisia 
3 momentissa ehdotetulla tavalla. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 4 momentti, 
joka sisältäisi asunto-osuuskuntien osalta viit
tauksen kirjanpitolakiin. 

164 §. Pykälässä säädetään uhkasakon käyttä
misestä siinä tapauksessa, että tilinpäätöstietojen 
toimittaminen laiminlyödään. Jollei osuuskunta 
ole täyttänyt tilinpäätösasiakirjojen toimittamis
velvollisuuttaan, patentti- ja rekisterihallituksen 
on voimassa olevan lain mukaan käännyttävä 
lääninhallituksen puoleen uhkasakon määräämi
seksi laiminlyöjälle. Osakeyhtiöiden kohdalla pa
tentti- ja rekisterihallitus voi itse asettaa ja mää
rätä maksettavaksi uhkasakon. Lainsäädännön 
yhdenmukaistamiseksi ja tilinpäätösasiakirjojen 
toimittamisvelvollisuuden valvontamahdollisuuk
sien parantamiseksi ehdotetaan pykälä muutetta
vaksi tässä suhteessa samansisältöiseksi osakeyh
tiölain kanssa niin, että patentti- ja rekisterihalli
tus voisi itse asettaa ja määrätä maksettavaksi 
uhkasakon myös osuuskunnille. 

Menettelyn tehostamiseksi ehdotetaan 2 mo
mentissa kiellettäväksi muutoksen hakeminen va
littamalla uhkasakon asettamispäätökseen. Sen 
sijaan asetetun uhkasakon maksettavaksi määrää-
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misestä voisi valittaa. Vastaava muutoksenhaku
kielto on säädetty myös osakeyhtiölain 16 luvun 
7 §:n 2 momentissa. 

1.3. Kirjanpitolaki 

33 §. Pykälän 2 momenttia, joka koskee 
asunto-osuuskunnan, asunto-osakeyhtiön ja 
asunto-osakeyhtiöistä annetun lain 25 §:ssä tar
koitetun osakeyhtiön tilinpäätöksen julkisuutta, 
ehdotetaan eräiltä osin yhdenmukaistettavaksi 
osakeyhtiölain 11 luvun 14 §:n 3 momentin ja 
osuuskuntalain 79 c §:n 3 momentin kanssa. 
Näille yhteisöille varattaisiin kuten muillekin 
osakeyhtiöille ja osuuskunnille kahden kuukau
den aika tilinpäätöksen vahvistamisesta saattaa 
tilinpäätösasiakirjansa sellaiseen kuntoon, että 
niistä voidaan antaa sitä pyytäville jäljennöksiä. 
Samoin jäljennöksen antamiselle säädettäisiin 
kahden viikon aika pyynnön esittämisestä. Sen 
sijaan näille yhteisöille ei ehdoteta varattavaksi 
mahdollisuutta toimittaa tilinpäätösjäljennös pa
tentti- ja rekisterihallitukselle ja näin välttyä 
jäljennösten antamiselta yleisölle. Tämä johtuu 
siitä, että kaupparekisterin kautta tapahtuva ti
linpäätöstietojen julkistaminen on tarkoitettu 
koskemaan liiketoimintaa harjoittavien yritysten 
tilinpäätöstietoja. Yhteisö on tosin velvollinen 
esillä olevan momentin nojalla antamaan tilin
päätösjäljennöksen myös patentti- ja rekisterihal
litukselle, jos se jäljennöstä pyytää. Momentissa 
tarkoitetuille asumisyhteisöille ei ehdoteta velvol
lisuutta pitää tilinpäätösasiakirjojaan maksutta 
jokaisen nähtävänä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan edellä sano
tun lisäksi yhdenmukaistettavaksi myös yhteisön 
antamasta jäljennöksestä perittävää maksua kos
keva säännös. 

Pykälän 1 momentissa, jota ei ehdoteta muu
tettavaksi, säädetään liiketoimintaa harjoittavan 
kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksen julkistamises
ta. Säännös tulee sovellettavaksi pääasiassa avoi
miin yhtiöihin, kommandiittiyhtiöihin ja yksityi
siin elinkeinonharjoittajiin. Myös yhdistys ja sää
tiö, joka rahoittaa toimintaansa harjoittamalla 
liiketoimintaa, on velvollinen julkistamaan tilin
päätöksensä, jos momentissa tarkoitetut edelly
tykset täyttyvät. 

38 §. Pykälän 1 momentin säännös uhkasakon 
asettamisesta ehdotetaan muutettavaksi yhden
mukaiseksi voimassa olevan osakeyhtiölain ja 
osuuskuntalain muutosehdotuksen kanssa siten, 
että lääninhallituksen sijasta patentti- ja rekisteri-

hallitus voisi itse sakon uhalla velvoittaa kirjanpi
tolain 33 §:ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen 
toimittamaan tilinpäätösasiakirjansa sille. Rekis
teriviranomainen voisi asettaa uhkasakon sekä 
silloin, kun on laiminlyöty velvollisuus toimittaa 
jäljennös tilinpäätösasiakirjoista 33 § :n 1 mo
mentin mukaisesti, että silloin kun rekisterivira
nomaisen 33 §:n 2 momentin nojalla pyytämiä 
asiakirjoja ei ole sille toimitettu. Pykälässä ehdo
tetaan uhkasakon asettamisen osalta säädettäväksi 
vastaava muutoksenhakukielto kuin edellä osuus
kuntalakiin on ehdotettu. 

1.4. Laki patentti- ja rekisterihallituksesta 

Tilinpäätösasiakirjojen toimittamisvelvolisuu
den valvonnan järjestämiseksi ehdotetaan lakiin 
lisättäväksi uusi 10 a § patentti- ja rekisterihalli
tuksen oikeudesta saada verohallitukselta valvon
nassa tarpeelliset tiedot. Valvonnassa tarvitaan 
tieto niistä osakeyhtiöistä ja osuuskunnista sa
moin kuin kirjanpitolain 33 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuista kirjanpitovelvollisista, joilla liike
vaihto ylittää kaksi miljoonaa markkaa tai taseen 
loppusumma miljoona markkaa. Tieto tällaisista 
yrityksistä osoitetietoineen on mahdollista saada, 
kun elinkeinoverotuksessa on siirrytty automaat
tiseen tietojenkäsittelyyn perustuvaan laskenta- ja 
seurantajärjestelmään. Ensimmäisen kerran tie
dot saadaan toimitettaessa verotusta vuodelta 
1987, jolloin tiedot voidaan saattaa patentti- ja 
rekisterihallituksen käyttöön vuoden 1988 lopus
sa. 

2. Tarkemmat säännökset 

Osakeyhtiölain 16 luvun 7 §:n sekä osuuskun
talain 164 §:n ja kirjanpitolain 38 §:n muutta
minen aiheuttaa tarkistuksia myös patentti- ja 
rekisterihallituksesta annettuun asetukseen (213/ 
82). Asetukseen tulisi lisättäväksi säännökset uh
kasakon asettamisesta sekä maksettavaksi määrää
misestä tilinpäätösasiasiakirjojen toimittamisvel
vollisuuden laiminlyönnin johdosta. 

3. Voimaan tulo 

Koska ehdotus merkitsee tilinpäätösasiakirjo
jen toimittamisvelvollisuuden helpottamista 
eräiltä osin samalla kun itse valvontamenettelyä 
tehostetaan, ehdotetut lainmuutokset voidaan 
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saattaa voimaan ilman erityistä siirtymäkautta eli 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

1. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
osakeyhtiölain 11 luvun 14 §:n ja 16 luvun 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain 11 
luvun 14 § ja 16 luvun 7 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä elokuuta 1983 annetussa 
laissa (687/83), näin kuuluviksi: 

11 luku 

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 

14 § 
Osakeyhtiön, jonka liikevaihto on suurempi 

kuin kaksi miljoonaa markkaa tai taseen loppu
summa suurempi kuin miljoona markkaa, on 
kahden kuukauden kuluessa tuloslaskelman ja 
taseen vahvistamisesta toimitettava jäljennös ti
linpäätöksestä konsernitilinpäätöksineen ja liittei
neen sekä tilintarkastuskertomuksesta ja konser
nitilintarkastuskertomuksesta rekisteriviranomai
selle. Tilinpäätöksen jäljennöksessä on oltava hal
lituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus 
vahvistamisen päivämäärästä. Todistuksessa on 
niin ikään annettava tieto yhtiön voittoa tai 
tappiota koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on sovellettava 
konsernin emoyhtiöön, jos konsernin liikevaihto 
on suurempi kuin kaksi miljoonaa markkaa tai 
taseen loppusumma suurempi kuin miljoonaa 
markkaa. 

Muun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetun 
yhtiön on, kun kaksi kuukautta on kulunut 
tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, pidettä
vä 1 momentin mukainen jäljennös yhtiön pää-

konttorissa jokaisen nähtävänä ja annettava tällai
nen jäljennös jokaiselle sitä pyytävälle kahden 
viikon kuluessa pyynnöstä, jollei yhtiö ole julkis
tanut tilinpäätöstä toimittamalla jäljennöksen 
asiakirjoista rekisteriviranomaiselle. Yhtiöllä on 
oikeus saada muulta kuin viranomaiselta maksu 
antamastaan jäljennöksestä saman perusteen mu
kaan kuin rekisteriviranomainen perii maksua 
vastaavasta jäljennöksestä. 

16 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

7 § 
Jos 11 luvun 14 §:ssä säädetty velvollisuus 

toimittaa tai pyynnöstä antaa asiakirjoja rekisteri
viranomaiselle laiminlyödään, voi rekisteriviran
omainen velvoittaa toimitusjohtajan tai hallituk
sen jäsenen sakon uhalla toimittamaan ne sille 
määräämässään ajassa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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2. 
Laki 

osuuskuntalain 79 c ja 164 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain 79 c §:n 1 momentti ja 164 §, 
sellaisina kuin ne ovat 79 c §:n 1 momentti 5 päivänä elokuuta 1983 annetussa laissa (688/83) ja 

164 § 29 päivänä toukokuuta 1981 annetussa laissa (371181), sekä 
lisätään 79 c §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 29 päivänä toukokuuta 1981 ja 5 

päivänä elokuuta 1983 annetuilla laeilla, uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 

79 c § 
Osuuskunnan, jonka liikevaihto on suurempi 

kuin kaksi miljoonaa markkaa tai taseen loppu
summa suurempi kuin miljoona markkaa, on 
kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vah
vistamisesta toimitettava jäljennös tilinpäätökses
tä liitteineen sekä tilintarkastuskertomuksesta re
kisteriviranomaiselle. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun osuus
kunnan on, kun kaksi kuukautta on kulunut 
tilinpäätöksen vahvistamisesta, pidettävä 1 mo
mentin mukainen jäljennös jokaisen nähtävänä ja 
annettava tällainen jäljennös jokaiselle sitä pyytä
välle kahden viikon kuluessa pyynnöstä, jollei 
osuuskunta ole julkistanut tilinpäätöstä toimitta
malla jäljennöksen asiakirjoista rekisteriviran
omaiselle. Osuuskunnalla on oikeus saada muul
ta kuin viranomaiselta maksu antamastaan jäljen-

3 . 

nöksestä saman perusteen mukaan kuin rekisteri
viranomainen perii maksua vastaavasta jäljennök
sestä. 

Asunto-osuuskunnan tilinpäätöksen julkista
misesta säädetään kirjanpitolaissa. 

164 § 
Jos 79 c §:ssä säädetty velvollisuus toimittaa tai 

pyynnöstä antaa asiakirjoja rekisteriviranomaiselle 
laiminlyödään, voi rekisteriviranomainen velvoit
taa hallituksen jäsenen tai 80 §:ssä tarkoitetun 
osuuskunnan hallinnon hoitajan sakon uhalla 
toimittamaan ne sille määräämässään ajassa. 

Päätökseen, jolla rekisteriviranomainen on 
asettanut uhkasakon, ei saa hakea muutosta valit
tamalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
kirjanpitolain 33 ja 38 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain 
(655/73) 33 §:n 2 momentti ja 38 §:n 1 momentti, 

näistä ensiksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa 
(741178), näin kuuluviksi: 

33 § 

Edellä 1 momentissa säädetty julkistamisvel
vollisuus ei koske asunto-osuuskuntaa eikä 
asunto-osakeyhtiötä tai asunto-osakeyhtiöistä an
netun lain (30/26) 25 §:ssä tarkoitettua osakeyh
tiötä. Asunto-osuuskunnan, asunto-osakeyhtiön 
ja mainitun osakeyhtiön on kuitenkin, kun kaksi 
kuukautta on kulunut tilinpäätöksen vahvistami-

2 370712Y 

sesta, annettava jäljennös tuloslaskelmasta ja ta
seesta liitteineen jokaiselle sitä pyytävälle kahden 
viikon kuluessa pyynnöstä. Niillä on oikeus saada 
muulta kuin viranomaiselta maksu antamastaan 
jäljennöksestä saman perusteen mukaan kuin 
patentti- ja rekisterihallitus perii maksua vastaa
vasta jäljennöksestä. 
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38 § 
Jos 33 §:ssä säädetty velvollisuus toimittaa tai 

pyynnöstä antaa asiakirjoja patentti- ja rekisteri
hallituksen kaupparekisteriosastolle laiminlyö
dään, voi patentti- ja rekisterihallitus velvoittaa 
sen, jonka 22 §:n 1 momentin mukaan on 
allekirjoitettava asiakirjat, sakon uhalla toimitta-

4. 

maan ne sille määräämässään ajassa. Päätökseen, 
jolla patentti- ja rekisterihallitus on asettanut 
uhkasakon, ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Laki 
patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaan lisätään patentti- ja rekisterihallituksesta 30 päivänä joulukuuta 
1965 annettuun lakiin {749/65) näin kuuluva uusi 10 a §: 

10 a § 
Patentti- ja rekisterihallitus on oikeutettu saa

maan verohallitukselta vuosittain tiedon niistä 
liiketoimintaa harjoittavista kirjanpitovelvollisista 
postiosoitteineen, jotka ovat velvolliset toimitta-

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987 

maan patentti- ja rekisterihallitukselle jäljennök
sen tilinpäätösasiakirjoistaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

1. 
Laki 

osakeyhtiölain 11 luvun 14 §:n ja 16 luvun 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain 11 
luvun 14 §ja 16 luvun 7 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä elokuuta 1983 annetussa 
laissa (687/83), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

11 luku 

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 

14 § 
Jäljennös tilinpäätöksestä konsernitilinpäätök

sineen ja liitteineen sekä tilintarkastuskertomuk
sesta ja konsernitilintarkastuksesta on kahden 
kuukauden kuluessa tuloslaskelman ja taseen 
vahvistamisesta toimitettava rekisteriviranomai
selle. Tilinpäätöksen jäljennöksessä on oltava hal
lituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus 
vahvistamisen päivämäärästä. Todistuksessa on 
niin ikään annettava tieto yhtiön voittoa tai 
tappiota koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä. 

14 § 
Osakeyhtiön, jonka liikevaihto on suurempi 

kuin kaksi miljoonaa markkaa tai taseen loppu
summa suurempi kuin miljoona markkaa, on 
kahden kuukauden kuluessa tuloslaskelman ja 
taseen vahvistamisesta toimitettava jäljennös ti
linpäätöksestä konsernitilinpäätöksineen ja liittei
neen sekä tilintarkastuskertomuksesta ja konser
nitilintarkastuskertomuksesta rekisteriviranoinai
selle. Tilinpäätöksen jäljennöksessä on oltava hal
lituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus 
vahvistamisen päivämäärästä. Todistuksessa on 
niin ikään annettava tieto yhtiön voittoa tai 
tappiota koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on sovellettava 
konsernin emoyhtiöön, jos konsernin lrikevaihto 
on suurempi kuin kaksi miljoonaa markkaa tai 
taseen loppusumma suurempi kuin miljoonaa 
markkaa. 

Muun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetun 
yhtiön on, kun kaksi kuukautta on kulunut 
tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, pidettä
vä 1 momentin mukainen jäljennös yhtiön pää
konttorissa jokaisen nähtävänä ja annettava tällai
nen jäljennös jokaiselle sitä pyytävätie kahden 
viikon kuluessa pyynnöstä, jollei yhtiö ole julkis
tanut tilinpäätöstä toimittamalla jäljennöksen 
asiakirjoista rekisteriviranomaiselle. Yhtiöllä on 
oikeus saada muulta kuin viranomaiselta maksu 
antamastaan jäljennöksestä saman perusteen mu
kaan kuin rekisteriviranomainen perii maksua 
vastaavasta jäljennöksestä. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

16 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

7 § 
Jos 11 luvun 14 §:ssä säädetty velvollisuus 

toimittaa asiakirjoja rekisteriviranomaiselle lai
minlyödään, voi rekisteriviranomainen velvoittaa 
toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen sakon 
uhalla toimittamaan ne sille määräämässään ajas
sa. 

2. 

7 § 
Jos 11 luvun 14 §:ssä säädetty velvollisuus 

toimittaa tai pyynnöstä antaa asiakirjoja rekisteri
viranomaiselle laiminlyödään, voi rekisterivirano
mainen velvoittaa toimitusjohtajan tai hallituk
sen jäsenen sakon uhalla toimittamaan ne sille 
määräämässään ajassa. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
osuuskuntalain 79 c ja 164 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain 79 c §:n 1 momentti ja 164 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 79 c §:n 1 momentti 5 päivänä elokuuta 1983 annetussa laissa (688/83) ja 

164 § 29 päivänä toukokuuta 1981 annetussa laissa (371181), sekä 
lisätään 79 c §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 29 päivänä toukokuuta 1981 ja 5 

päivänä elokuuta 1983 annetuilla laeilla, uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

79 c § 
Jäljennös tilinpäätöksestä liitteineen sekä tilin

tarkastuskertomuksesta on kahden kuukauden 
kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta toimitet
tava rekisteriviranomaiselle. 

Ehdotus 

79 c § 
Osuuskunnan, jonka lizkevaihto on suurempi 

kuin kaksi miljoonaa markkaa tai taseen loppu
summa suurempi kuin miljoona markkaa, on 
kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vah
vistamisesta toimitettava jäljennös tilinpäätökses
tä liitteineen sekä tilintarkastuskertomuksesta re
kisteriviranomaiselle. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun osuus
kunnan on, kun kaksi kuukautta on kulunut 
tilinpäätöksen vahvistamisesta, pidettävä 1 mo
mentin mukainen jäljennös jokaisen nähtävänä ja 
annettava tällainen jäljennös jokaiselle sitä pyytä
vätie kahden viikon kuluessa pyynnöstä, jollei 
osuuskunta ole julkistanut tzlinpäätöstä toimitta
malla jäljennöksen asiakirjoista rekisterivirano-
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Voimassa oleva laki 

164 § 
Jos 79 c §:ssä säädetty velvollisuus t01mmaa 

asiakirjoja rekisteriviranomaiselle laiminlyödään, 
voidaan hallituksen jäsen tai 80 §:ssä tarkoitettu 
osuuskunnan hallinnon hoitaja sakon uhalla vel
voittaa toimittamaan ne rekisteriviranomaiselle. 
Uhkasakon asettaa rekisteriviranomaisen pyyn- · 
nöstä lääninhallitus. 

3. 

Ehdotus 

maiselle. Osuuskunnalla on oikeus saada muulta 
kuin viranomaiselta maksu antamastaan jäljen
nöksestä saman perusteen mukaan kuin rekisten·
viranomainen peni maksua vastaavasta jäljennök
sestä. 

Asunto-osuuskunnan ttlinpäätöksen julkista
misesta säädetikin kirjanpitolaissa. 

164 § 
Jos 79 c §:ssä säädetty velvollisuus toimittaa tai 

pyynnöstä antaa asiakirjoja rekisteriviranomaiselle 
laiminlyödään, voi rekisten·viranomainen velvoit
taa hallituksen jäsenen tai 80 §:ssä tarkoitetun 
osuuskunnan hallinnon hoitajan sakon uhalla 
toimittamaan ne stlle määräämässään ajassa. 

Päätökseen, jolla rekisten·viranomainen on 
asettanut uhkasakon, ei saa hakea muutosta valit
tamalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
kirjanpitolain 33 ja 38 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain 
(655/73) 33 §:n 2 momentti ja 38 §:n 1 momentti, 

näistä ensiksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa 
(741/78), näin kuuluviksi: 

33 § 
Liiketoimintaa harjoittavan kirjanpitovelvolli

sen, jonka liikevaihto on suurempi kuin 
2 000 000 markkaa tai jonka taseen loppusumma 
on suurempi kuin 1 000 000 markkaa, on kuu
dessa kuukaudessa tilikauden päättymisestä toi
mitettava patentti- ja rekisterihallituksen kaup
parekisteriosastolle oikeaksi todistettu jäljennös 
tuloslaskelmasta ja taseesta 21 §:ssä tarkoitettuine 
liitteineen. 

Edellä 1 momentissa säädetty julkistamisvel
vollisuus ei koske asunto-osuuskuntaa eikä 
asunto-osakeyhtiötä tai asunto-osakeyhtiöistä an
netun lain (30/ 26) 25 §:ssä tarkoitettua osakeyh
tiötä. Asunto-osuuskunnan, asunto-osakeyhtiön 
ja mainitun osakeyhtiön on kuitenkin pyydettä-

Edellä 1 momentissa säädetty julkistamisvel
vollisuus ei koske asunto-osuuskuntaa eikä 
asunto-osakeyhtiötä tai asunto-osakeyhtiöistä an
netun lain (30/ 26) 25 §:ssä tarkoitettua osakeyh
tiötä. Asunto- osuuskunnan, asunto-osakeyhtiön 
ja mainitun osakeyhtiön on kuitenkin, kun kaksi 
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Voimassa oleva laki 

essä annettava jäljennöksiä tuloslaskelmasta ja 
taseesta liitteineen. Niillä on oikeus saada maksu 
tällaisista jäljennöksistä sen mukaan kuin leima
veroa olisi suoritettava vastaavista asiakirjoista. 

Ehdotus 

kuukautta on kulunut tilinpäätöksen vahvistami
sesta, annettava jäljennös tuloslaskelmasta ja ta
seesta liitteineen jokaiselle sitä pyytävälle kahden 
viikon kuluessa pyynnöstä. Niillä on oikeus saada 
muulta kuin viranomaiselta maksu antamastaan 
jäljennöksestä saman perusteen mukaan kuin 
patentti- ja rekisterihallitus perii maksua vastaa
vasta jäljennöksestä. 

Muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen osa
keyhtiöiden samoin kuin osuuskuntien tilinpää
tösten julkaisemisesta on säädetty erikseen. 

38 § 
Jos tässä laissa säädetty velvollisuus lähettää 

tuloslaskelma ja tase liitteineen patentti- ja rekis
terihallituksen kaupparekisteriosastolle laiminlyö
dään, voidaan se, jonka 22 §:n 1 momentin 
mukaan on allekirjoitettava nämä asiakirjat, sa
kon uhalla velvoittaa lähettämään ne rekisterivi
ranomaiselle. Uhkasakon asettaa rekisterivirano
maisen pyynnöstä lääninhallitus. 

38 § 
Jos 33 §:ssä säädetty velvollisuus tozmzttaa tai 

pyynnöstä antaa asiakirjoja patentti- ja rekisteri
hallituksen kaupparekisteriosastolle laiminlyö
dään, voi patentti- ja rekisterihallitus velvoittaa 
sen, jonka 22 §:n 1 momentin mukaan on 
allekirjoitettava asiakirjat, sakon uhalla toimitta
maan ne sille määräämässään ajassa. Päätökseen, 
jolla patentti- ja rekisterihallitus on asettanut 
uhkasakon, ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


