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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liike- ja yhteisötunnuk
sen luovuttamisesta 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, 
jolla saatetaan yleiseen käyttöön verohallinnos
sa käytössä olevat liike- ja yhteisötunnukset 
yksityisoikeudellisista yhteisöistä ja säätiöistä, 
liikkeen- ja ammatinharjoittajista sekä julkis
oikeudellisista oikeushenkilöistä. 

Liike- ja yhteisötunnukset sekä niihin välit
tömästi liittyvät tunnistetiedot luovutettaisiin 
nykyisestä verohallinnon omaa tarvettaan var
ten pitämästä liike- ja yhteisötunnusrekisteris
tä. Rekisterissä on tiedot niistä oikeushenki-

löistä, jotka elinkeinotoimintansa tai työnanta
jaominaisuutensa johdosta ovat verovelvolli
sia. Toistaiseksi rekisterissä ei vielä ole yksityi
siä liikkeen- tai ammatinharjoittajia. Tunnus
ten ylläpitäminen toteutettaisiin verotuksen yh
teydessä kerättävillä tiedoilla. Tunnusten välit
tämisestä yleiseen käyttöön huolehtisi tilasto
keskus. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Elinkeinoelämässä ja julkisessa hallinnossa 
on viime vuosina pidetty tärkeänä uudistukse
na saada yleiseen käyttöön yksiselitteinen oi
keushenkilöitä sekä liikkeen- tai ammatinhar
joittajia koskeva tunnusjärjestelmä, joka vas
taisi luonnollisten henkilöiden osalta käytössä 
olevaa henkilötunnusta ja mahdollistaisi eri 
rekistereissä olevien oikeushenkilöiden tai liik
keen- tai ammatinharjoittajien tunnistamisen 
samaksi yksiköksi tai henkilöksi. Näin voitai
siin elinkeinoelämän piirissä ja julkishallinnos
sa luotettavasti koota samaa oikeushenkilöä 
taikka liikkeen- tai ammatinharjoittajaa koske
vat tiedot esimerkiksi toiminnassa tarvittavaan 
asiakasrekisteriin tai muuhun vastaavaan tieto
järjestelmään. Esityksen tavoitteena on vähen-
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tää päällekkäisiä tunnusjärjestelmiä ja tietojen
käsittelytehtäviä julkishallinnossa sekä elinkei
noelämän piirissä. Esityksessä tarkoitetun tun
nusjärjestelmän luomista oikeushenkilöille on 
viime aikoina kiirehditty varsinkin elinkeino
elämän taholta. 

Esityksen tavoitteena on saattaa yleiseen 
käyttöön elinkeinotoimintaa harjoittaville yksi
tyisoikeudellisille yhteisöille ja säätiöille, liik
keen- ja ammatinharjoittajille sekä julkisoikeu
dellisille oikeushenkilöille verohallinnon piiris
sä annettavat tunnukset. Lisäksi on tavoittee
na, että tunnusjärjestelmän käyttö olisi jousta
vaa ja mahdollista ilman rajoituksia kaikille 
tietojen tarvitsijoille. Tavoitteena on saada ai
kaan tunnusjärjestelmää perustettaessa ja yllä
pidettäessä eri osapuolten kannalta mahdolli
simman taloudellinen ratkaisu samalla kun 
huolehditaan siitä, ettei tunnistetietojen luo
vuttamisen yhteydessä varsinaisia verotustieto
ja koskeva tietosuoja vaarannu. 
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Tavoitteena liikkeen- ja ammatinharjoitta
jien ottamisessa liike- ja yhteisötunnusrekiste
riin on se, että elinkeinotoimintaa harjoittaville 
luonnollisille henkilöille voidaan antaa tietoa 
sisältämätön ja henkilötunnuksesta poikkeava 
yksilöintitunnus. Näin voidaan välttää henkilö
tunnuksen käyttöön liittyviä tietosuojaongel
mia ja osaltaan estää henkilöä elinkeinonhar
joittajana koskevien julkisten tietojen yhdistä
minen kyseistä henkilöä koskeviin muihin 
yleensä ei-julkisiin tietoihin. 

1.2. Keinot 

Liike- ja yhteisötunnuksen saamiseksi ylei
seen käyttöön ehdotetaan, että nykyisin vero
hallintoa varten ylläpidetystä verohallinnon 
liike- ja yhteisötunnusrekisteristä voitaisiin luo
vuttaa eräitä tunnistetietoja kaikille niitä tar
vitseville. Käytännössä tietojen luovuttamisesta 
huolehtisi tilastokeskus. Esityksen mukaan tätä 
varten teknisesti tarvittavan, jäljempänä ylei
seksi liike- ja yhteisötunnusrekisteriksi kutsut
tavan rekisterin tietosisältö olisi ilman rajoi
tuksia luovutettavissa kaikille tarvitsijoille. Esi
tys lähtee siitä, että tieto oikeushenkilön taikka 
liikkeen- tai ammatinharjoittajan olemassa
olosta, yksilöivästä liike- ja yhteisötunnuksesta 
sekä eräistä muista tunnistamiseen liittyvistä 
seikoista on luonteeltaan täysin julkinen. 

Rekisteriin merkittäisiin rekisteriyksiköistä 
tunnusten lisäksi vain sellaisia tietoja, jotka 
ovat välttämättömiä rekisteriyksiköiden yksi
löimiseksi, mutta joiden suojaamiseen ei ole 
tarvetta yleiseltä eikä rekisteriyksiköiden itsen
sä kannalta. Tietosuojasyistä on kuitenkin kat
sottu välttämättömäksi liikkeen- ja ammatin
harjoittajien osalta se, ettei luonnollisen henki
lön varsinaista yksilöintitunnusta, väestörekis
terikeskuksen antamaa henkilötunnusta, voida 
liittää osaksi yleiseen käyttöön tulevan liike- ja 
yhteisötunnusrekisterin tietosisältöä. Rekiste
ristä muodostettaisiin siten suppeasisältöinen 
tunnus- ja tunnistetietorekisteri. 

Yleinen liike- ja yhteisötunnusrekisteri pe
rustettaisiin nykyisestä verohallinnon pitämäs
tä liike- ja yhteisötunnusrekisteristä. Tällä tar
koitetaan kysymyksessä olevassa lakiehdotuk
sessa ja asetusluonnoksessa niiden tunnistetie
tojen loogista kokonaisuutta, joka nykyisin on 
talletettuna verohallinnon liike- ja yhteisötun
nusrekisteriin. 

Yleistä liike- ja yhteisötunnusrekisteriä pi
dettäisiin yllä verohallinnosta saatavien tieto
jen perusteella. Tunnusten saamiseksi nykyises
sä laajuudessaan verotuksen käyttöä varten 
verohallinto kuitenkin edelleen ottaisi oman 
liike- ja yhteisötunnusrekisterinsä yhteyteen ne 
erityiset verohallinnon rekisteröintiyksiköt, jot
ka ovat tarpeen verohallinnon tehtäviä varten, 
mutta joita koskevien tunnistetietojen luovut
taminen verohallinnon ulkopuolelle ei ole ai
heellista. Näitä yksiköitä koskevat tiedot saa
taisiin edelleen luovuttaa verohallituksen vero
tuslain 132 §:n ja liikevaihtoverolain 73 §:n 
mukaisesti antaman erityisen luvan perusteella 
valtion ja kuntien viranomaisille sekä julkisyh
teisöille. 

Yleiseen liike- ja yhteisötunnusrekisteriin 
otettavia rekisteriyksiköitä olisivat yksityisoi
keudelliset elinkeinotoimintaa harjoittavat yh
teisöt ja säätiöt sekä julkisoikeudelliset oikeus
henkilöt. Näitä otettaisiin rekisteriin sen perus
tamisvaiheessa lukumäärältään arviolta seuraa
vasti: osakeyhtiöitä, avoimia ja kommandiitti
yhtiöitä noin 190 000, aatteellisia ja taloudelli
sia yhdistyksiä noin 19 000, säätiöitä noin 
1 000 sekä julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä 
noin 3 600. Lisäksi verohallinnolla olisi yleisen 
liike- ja yhteisötunnusrekisterin ulkopuolella 
edelleen verotuksen toimittamista varten tun
nus noin 210 000 verohallinnon rekisteröintiyk
siköllä. Yhdistysten lukumäärä jäisi vähäiseksi, 
koska vain veronalaista toimintaa harjoittavat 
tai työnantajina toimivat yhdistykset rekiste
röidään verotuksen rekistereihin. Henkilötun
nuksen omaavia liikkeen- tai ammatinharjoit
tajia otettaisiin yleiseen liike- ja yhteisötunnus
rekisteriin sitä mukaa kuin verohallinto omien 
tarpeidensa mukaisesti antaisi heille liike- ja 
yhteisötunnuksia. 

Liike- ja yhteisötunnus on pysyvä ja yksikä
sitteinen ja seuraa rekisteriyksikköä koko sen 
toiminnan ajan. Tunnuksen määräytymisestä 
säädettäisiin tarkemmin asetuksella. 

Liike- ja yhteisötunnusrekisteriin merkittäi
siin rekisteriyksiköiden tunnistetiedot, jotka 
olisivat luonteeltaan yleisesti tiedossa olevia. 
Tunnistetietoja olisivat liike- ja yhteisötunnuk
sen ohella rekisteriyksikön nimi, kotikunta ja 
osoite, kielitunnus, oikeudellinen muoto, rekis
teröintipäivä, jolloin tiedot on ensi kerran 
talletettu verohallinnon liike- ja yhteisötunnus
rekisteriin ja jolloin yksikölle on annettu tun
nus sekä vastaavasti rekisteristä poistamispäi
vä. Tunnistetiedot saadaan verovelvollisten ve-
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rotuksen toimittamisen yhteydessä tekemistä 
ilmoituksista. Tietoja ei erikseen tarkistettaisi 
luovutettaessa ne yleiseen liike- ja yhteisötun
nusrekisteriin. Liike- ja yhteisötunnusrekiste
rissä olevilla tiedoilla ei siten olisi vastaavaa 
julkista luotettavuutta kuin oikeushenkilöiden 
varsinaisesta rekisteröinnistä vastaavien erityis
rekistereiden kuten kaupparekisterin, yhdistys
rekisterin ja säätiörekisterin tiedoilla. Rekiste
rimerkinnän olemassa olosta ei esimerkiksi voi
taisi varmistua siitä, että oikeushenkilö on 
vielä olemassa. Yleiseen liike- ja yhteisötunnus
rekisteriin merkitsemisellä ei myöskään olisi 
oikeuksia perustavia tai niitä poistavia vaiku
tuksia. 

Verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekiste
riin merkitseminen perustuisi verohallinnon si
säiseen ratkaisuun. Verohallitus ratkaisisi sen, 
mitkä luonnollisia ja oikeushenkilöitä koskevat 
tiedot luovutettaisiin yleistä liike- ja yhteisö
tunnusrekisteriä varten. Verohallinnon liike- ja 
yhteisötunnusrekisteriin merkittyjen luonnollis
ten tai oikeushenkilöiden asemassa ei tapahtui
si muutoksia rekisteriin merkitsemisen tai siitä 
poistamisen johdosta. Tästä syystä ja koska 
muutoksenhausta verotuksen toimeenpanon 
yhteydessä tehtäviin päätöksiin on jo erikseen 
säädetty, ei verohallinnon liike- ja yhteisötun
nusrekisteriin merkitsemiseen tai siitä poistami
seen ehdoteta kytkettäväksi muuta muutoksen
hakumenettelyä kuin rekisterinpitäjän eli vero
hallituksen tai asianomaisen lääninveroviraston 
itseoikaisumenettely. Tästä olisivat voimassa 
verohallituksen antamat verohallinnon sisäiset 
ohjeet. 

Yleiseen liike- ja yhteisötunnusrekisteriin 
merkitsemiseen ei sovellettaisi erillistä muutok
senhakumenettelyä, koska oikaisu tulisi aina 
ensin toteuttaa verohallinnon liike- ja yhteisö
tunnusrekisteriin, joka on yleisen liike- ja yh
teisötunnusrekisterin perustana. Asianomainen 
veroviranomainen, joka nykykäytännön mu
kaan on lääninverovirasto, ilmoittaa kullekin 
rekisteröidylle rekisteröinnistä ja liike- ja yhtei
sötunnusrekisteriin merkityistä tiedoista, jol
loin rekisteröidyllä on mahdollisuus korjata 
mahdolliset virheelliset tiedot. 

Verohallinto luovuttaisi yleiseen liike- ja yh
teisötunnusrekisteriin tulevat tiedot tilastokes
kukselle. Tilastokeskuksen hallussa olevasta 
yleisestä liike- ja yhteisötunnusrekisteristä luo
vutettaisiin tunnuksia- ja tunnistetietoja ylei
seen käyttöön tietokoneella käsiteltävässä 
muodossa sekä paperitulosteina. Tilastokes-

kuksella olisi lain mukaan velvollisuus harjoit
taa liike- ja yhteisötunnusrekisteriä koskevaa 
tietopalvelutoimintaa. Laki ei aseta mitään es
tettä sille, että muu valtion virasto tai laitos 
kuten esimerkiksi luonnollisten henkilöiden re
kisterihallinnosta vastaava väestörekisterikes
kus, joka on tilastokeskukselta saanut liike- ja 
yhteisötunnusrekisterin tiedot, luovuttaisi ky
seisiä tietoja omien tietopalvelusäännöstensä ja 
maksuperusteidensa mukaisesti. 

Yleistä liike- ja yhteisötunnusrekisteriä kos
kevan tietopalvelutehtävän antaminen tilasto
keskukselle perustuu siihen, että tilastokeskus 
jo tällä hetkellä ylläpitää yritys- ja toimipaik
karekisteriä, jolla on liittymiä moniin tietojär
jestelmiin julkishallinnossa ja elinkeinoelämän 
piirissä. Verohallinto luovuttaa nykyäänkin ti
lastokeskuksesta annetun lain mukaisesti tilas
tokeskukselle tietoja monista verohallinnon re
kistereistä. Siten tilastokeskuksella on jo ollut 
hallussaan myös verohallinnon liike- ja yhtei
sötunnusrekisteriin sisältyvä tietoaineisto. 
Päällekkäisen tietojenkäsittelyn välttämiseksi 
on tarkoituksenmukaista antaa myös yleistä 
liike- ja yhteisötunnusrekisteriä koskeva tieto
palvelutehtävä tilastokeskukselle, joka muu
tenkin on huolehtinut yrityssektoria koskevasta 
yleisestä tietopalvelusta. 

Tilastokeskus huolehtisi myös tiedoista mak
settavien korvausten perimisestä. Tiedoista pe
rittävät maksut määriteltäisiin valtion maksu
perustelain (980/73) säännösten mukaisesti ot
taen huomioon tunnusten laajentamisesta ja 
yleiseen käyttöön saattamisesta myös verohal
linnolle aiheutuneet kustannukset. 

Vaikka verohallinnon liike- ja yhteisötun
nusrekisteri ei sisällä tietoja verovelvollisten 
taloudellisesta asemasta, koskevat verotuslain 
ja liikevaihtoverolain salassapitosäännökset 
nykyään myös verohallinnon liike- ja yhteisö
tunnusrekisteriä. Verolainsäädännössä sääde
tyn ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi esi
tettyjen tietojen luovuttaminen yleiseen käyt
töön edellyttää siten laintasoista erityissään
nöstä, joka tulee sovellettavaksi edellämainit
tujen säännösten sijasta. Ehdotetun laajan re
kisterin täysi julkisuus ja asettaminen yleiseen 
käyttöön ovat periaatteessa tärkeitä yleisten 
rekisteri- ja tietosuojaperiaatteiden rajauskysy
myksiä, jotka on niinikään aiheellista ratkaista 
laintasoisilla säännöksillä. Periaatteessa tärkeä 
ratkaisu sisältyy myös siihen, että esityksen 
mukaan yleiseen käyttöön annetaan hallinnon 
sisäistä tarvetta varten perustettu rekisteri, jon-
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ka kattavuutta ei voida tarkoin etukäteen mää
ritellä ja jonka tiedoilla ei ole erityisrekisterien 
tapaista julkista luotettavuutta. 

2. Nykyinen tilanne ja asian val
mistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö 

Valtion ja kuntien viranomaisilla sekä julki
syhteisöillä on jo nykyään oikeus saada vero
hallitukselta rekisterien ja tilastojen pitämises
sä tarvittavia verovelvollisen yksilöimistä tar
koittavia tietoja (tunnistamistieto). Asiaa kos
kevat säännökset ovat verotuslain 132 §:n 4 
momentissa (361180) ja liikevaihtoverolain 
73 §:n 4 momentissa (362/80). 

Liiketunnuksesta annetun asetuksen (411/ 
70) mukaan voidaan oikeushenkilöille sekä 
liike- ja elinkeinotoimintaa harjoittaville luon
nollisille henkilöille antaa liiketunnus. Asetuk
sen mukaan liikevaihtoverotoimisto antoi sen 
liikevaihtoverovelvollisille ja tilastokeskus voi 
antaa sen muille yksiköille. Mainitun asetuksen 
mukaisia tunnuksia ei käytännössä ole annettu. 
Liiketunnuksena on käytetty liikevaihtovero
numeroa vuoden 1989 alkuun saakka. Verohal
linnossa on 1 päivästä tammikuuta 1989 lukien 
luovuttu liikevaihtoveronumeron käytöstä tun
nistettaessa liikevaihtoverovelvollisia yksiköitä 
ja korvattu liikevaihtoveronumero liike- ja yh
teisötunnuksella ja luonnollisten henkilöiden 
osalta henkilötunnuksella. 

2.1.2. Käytäntö 

Verohallinnon nykyisessä liike- ja yhteisö
tunnusrekisterissä on noin 450 000 rekisteriyk
sikön tiedot. Julkishallinto on voinut rajoite
tusti saada liike- ja yhteisötunnuksia ja tunnis
tetietoja käyttöönsä siten, että ne on luovutettu 
suoraan verotuksen rekisterijärjestelmistä. 
Edellä mainitut verotuslain ja liikevaihtovero
lain salassapitosäännökset ovat rajoittaneet 
tunnuksien ja tunnistetietojen luovuttamista 
yksityiselle sektorille. 

Verohallinnossa käytetyt liike- ja yhteisötun
nukset ovat kaikesta huolimatta viime vuosina 
levinneet yhä yleisempään käyttöön erilaisissa 
elinkeinoelämän piirissä pidettävissä rekiste-

reissä. Tunnukset on kerätty näihin rekisterei
hin yleensä suoraan asianomaisilta yksiköiltä 
itseltään. Ongelmaksi on kuitenkin muodostu
nut se, ettei näiden rekistereiden osalta käytän
nössä ole ollut mahdollista tarkistaa tunnuksen 
oikeellisuutta, mikä tietojärjestelmiltä edelly
tettävän luotettavuuden johdosta kuitenkin oli
si välttämätöntä. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Vuonna 1973 asetettu liiketunnusrekisteri
työryhmä ehdotti väestörekisterikeskuksen hoi
tamart liike- ja yhteisörekisterin perustamista. 
Rekisteriin olisi merkitty Suomessa toimivat 
oikeushenkilöt sekä liike-, ammatti- tai elinkei
notoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt. 
Työryhmä ehdotti rekisteriyksiköille pysyvää 
ja informaatiota sisältämätöntä liike- ja yhtei
sötunnusta. Tunnusjärjestelmää valmisteltiin 
edelleen valtiovarainministeriön asettaman joh
toryhmän johdolla toimineessa projektissa, 
jossa valmistui vuonna 1977 liike- ja yhteisöre
kisterin yleissuunnitelma. Suunnitelma ei kui
tenkaan johtanut siinä ehdotetun järjestelmän 
toteuttamiseen. 

Koska vuosina 1978-1980 uudistettu veron
kantojärjestelmä edellytti oman erillisen tun
nusjärjestelmän perustamista, valtiovarainmi
nisteriö perusti sisäasiainministeriön suostu
muksella 17 päivänä huhtikuuta 1978 väestöre
kisterikeskukseen verohallinnon tiedostoista 
verohallintoa varten ylläpidettävän liike- ja 
yhteisötunnusrekisterin. Kun kysymyksessä oli 
pelkästään verohallinnon tarpeita palveleva re
kisteri, eivät verohallinnon salassapitosäännök
set olleet esteenä rekisterin perustamiselle. 

Liike- ja yhteisötunnusten saamiseksi julkis
hallinnon käyttöön muutettiin verotuslakia ja 
liikevaihtoverolakia vuoden 1980 heinäkuun 
alusta lukien siten, että valtion ja kuntien 
viranomaisilla sekä julkisyhteisöillä on oikeus 
saada verohallitukselta rekisterien ja tilastojen 
pitämisessä tarvittavia verovelvollisen yksilöi
mistä tarkoittavia tietoja. 

Käsitellessään edellämainittua verotuslain ja 
liikevaihtoverolain muuttamista vuonna 1980 
piti eduskunta tärkeänä liike- ja yhteisörekiste
riä koskevan lain aikaansaamista. 

Liike- ja yhteisörekisterijärjestelmän selkeyt
tämiseksi ja saattamiseksi yleiseen käyttöön 
sisäasiainministeriö asetti joulukuussa 1982 
työryhmän laatimaan yksityiskohtaisen suunni-
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telman suppeasisältöisen verohallinnosta saata
viin tietoihin rakentuvan liike- ja yhteisörekis
terin perustamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tavoit
teena oli tehdä liike- ja yhteisörekisteristä jul
kinen. Työryhmän toisena tehtävänä oli laatia 
yleissuunnitelma liike- ja yhteisörekisterin yllä
pidon kehittämiseksi sekä tarpeelliseksi katsot
tavien yhteyksien luomiseksi erityisrekisterei
hin, kuten säätiö- ja yhdistysrekistereihin sekä 
kaupparekisteriin. 

Vuonna 1987 verohallinto ryhtyi itse anta
maan liike- ja yhteisötunnuksia sekä tätä var
ten ylläpitämään omaa liike- ja yhteisötunnus
rekisteriään. Siitä lähtien väestörekisterikeskus 
ei enää ole osallistunut verohallinnon liike- ja 
yhteisötunnusrekisterin ylläpitoon. 

Keväällä 1987 valtiovarainministeriö asetti 
työryhmän määrittelemään uuden tilanteen 
pohjalta liike- ja yhteisörekisterijärjestelmän 
tarkoitusta, organisointia ja tarvittavia säädös
muutoksia. Työryhmän raportin ja siitä saatu
jen lausuntojen pohjalta voitiin todeta yhtenäi
sen ja yleisesti käytössä olevan liike- ja yhteisö
tunnuksen ilmeinen ja kiireinen tarve. Esitys 
on laadittu mainitun työryhmän työn perus
talta. 

3. Tilanne Ruotsissa, Tanskassa 
ja Norjassa 

3.1. Ruotsi 

Ruotsissa tuli voimaan heinäkuun alusta 
vuonna 1975 laki (SFS 1974: 174) oikeushenki
löiden yksilöintitunnuksesta. Laissa määritel
lään ne oikeushenkilöt, joille annetaan yksi
löintitunnuksena toimiva organisaationumero 
(organisationsnummer). Lain mukaan organi
saationumero voidaan antaa hakemuksesta 
myös muille juridisille henkilöille. 

Lain mukaan verohallitus (Riksskatteverket) 
antaa ohjeet ja valvoo organisaationumeron 
antamista sekä ylläpitää organisaationumerore
kisteriä kaikista tunnuksen saaneista yksiköis
tä. Organisaationumeron lisäksi rekisterissä on 
tieto juridisen henkilön nimestä, osoitteesta, 
tieto läänistä, kunnasta, seurakunnasta ja juri
disesta muodosta, rekisteröinti- ja rekisteristä 
poistoajankohdasta sekä mahdollisesta kon
kurssimerkinnästä. Nämä ovat julkisia tietoja. 

Organisaationumerorekisteriin rekisteröimi
sestä ja siitä poistamisesta verohallinto ilmoit
taa kaikille rekisteröidyille. Mikäli ilmoitus on 

jossain muodossa virheellinen, tulee oikaisuil
moitus tehdä paikalliselle veroviranomaiselle. 
Rekisteröidyllä on oikeus hakea muutosta or
ganisaationumeron antoon liittyvissä asioissa 
verohallitukselta, jonka päätöksestä ei voi va
littaa. 

Jokaisella on oikeus saada tietoja organisaa
tionumerorekisteristä. Mikäli organisaationu
merorekisterin tietoja on tarkoitus käyttää 
muiden rekisterien päivittämiseen, otosten poi
mintaan tai täydentämään ja tarkistamaan 
muiden rekisterien tietoja, niin ne tulee nykyi
sin pyytää ensimmäisenä päivänä syyskuuta 
1984 voimaantulleen asetuksen (SFS 1984:692) 
mukaan Ruotsin tilastollisen päätoimiston yllä
pitämästä yleisestä yritysrekisteristä. 

Yleinen yritysrekisteri sisältää tietoja niistä 
yksiköistä, joille juridisten henkilöiden yksi
löintitunnuslain mukaan on annettu organisaa
tionumero, yksityisistä elinkeinonharjoittajis
ta, jotka on merkitty kaupparekisteriin sekä 
luonnollisista henkilöistä ja kuolinpesistä, jot
ka säännöllisesti harjoittavat elinkeinotoimin
taa tai ovat työnantajia. 

Yleistä yritysrekisteriä varten tulee asetuksen 
mukaan luovuttaa Ruotsin tilastolliselle päätoi
mistolle tietoja verohallituksen ylläpitämästä 
verotusrekisteristä, patentti- ja rekisterilaitok
sen osakeyhtiörekisteristä sekä lääninhallitus
ten kaupparekisteristä. 

Rekisteriä saavat käyttää viranomaiset ja 
yksityiset. Asetus yleisestä yritysrekisteristä ei 
sen 15 §:n mukaan rajoita viranomaisten vel
vollisuutta noudattaa painovapausasetuksen 
sääntöjä yleisten asiain julkisuudesta tai salas
sapidon säilyttämislakia (SFS 1980: 100). Sellai
nen tietojen luovutus yleisestä yritysrekisteris
tä, joka ei perustu painovapausasetukseen tai 
salassapidon säilyttämislakiin tapahtuu yleistä 
yritysrekisteriä koskevan asetuksen mukaan. 

Ruotsissa juridisten henkilöiden organisaa
tionumerot ovat nykyisin yleisessä käytössä. 
Myös yksikköjen rekisteröinti ja niitä koske
vien tietojen jatkuva ylläpito ja tietopalvelu 
toimii hyvin. 

3.2. Tanska 

Tanskassa säädettiin huhtikuussa 197 5 laki 
yritysrekisteristä (1975:151). Lain mukaan ta
lousministeriön (0konimiministeriet) alaisuu
dessa ylläpidetään yleistä yritysrekisteriä, joka 
auttaa julkisia viranomaisia yirtysrekisterikysy-
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myksissä ja josta pyydettäessä voidaan antaa 
tietoja julkisille viranomaisille ja kaikille muil
le tarvitsijoille ja joka myötävaikuttaa julkisen 
yritysrekisteröinnin yhtenäistämisessä ja yksin
kertaistamisessa. 

Rekisteriin merkitään ne yksiköt, joita julki
set viranomaiset tai instituutiot ovat lain tar
koittamassa mielessä rekisteröineet tai velvolli
sia rekisteröimään ja jotka ovat työnantajia tai 
elinkeinonharjoittajia tai niiden sivuliikkeitä 
tai toimipaikkoja. Rekisterissä ylläpidetään yh
tenäistä tunnusta. 

Yritysrekisteriin rekisteröidään yksikön ni
mi, osoite, puhelinnumero, sijaintikunta, omis
taja,juridinen muoto, toimiala sekä yksikön 
mahdolliset tunnukset muissa julkisissa rekiste
reissä. Talousministeriön määräämien sääntö
jen mukaan voidaan yritysrekisteriin merkitä 
myös muita tietoja. 

Mikään Tanskassa käytetyistä oikeushenki
löiden yksikkötunnuksista, Moms-numero, 
jonka Tanskan tullilaitos antaa ulkomaan
kauppaa harjoittaville ja lisäarvonverovelvolli
sille yksiköille, Tanskan verohallinnon antama 
liike- ja yhteisötunnusta vastaava SE-numero 
tai yhtymien rekisteröinnissä käytetyt A/S- tai 
ApS-tunnukset, ei ole vakiintunut yleiseen 
käyttöön. Tanskan tilastoviranomaisen (Dan
marks Statistik) antamaa yritysrekisterin omaa 
yritysrekisterinumeroa ei myöskään ole saatu 
yleiseen käyttöön. Nyttemmin on tiettävästi 
tavoitteena kuitenkin, että Tanskan verohallin
non antama ja käyttämä Suomen liike- ja 
yhteisötunnusta vastaava SE-numero tulisi 
Tanskassa yleisesti käyttöön oikeushenkilöiden 
tunnuksena. 

3.3. Norja 

Norjassa ei toistaiseksi ole yhtä yhtenäistä 
tunnusta juridiselle henkilölle. Tämän haitan 
poistamiseksi ja viranomaisten ylläpitämien re
kistereiden rationalisoimiseksi on vuonna 1988 
tehty ehdotus "Samspill om grundata" Et 
forslag til samordning av virksomhets - og 
foretagsregistre i offentlig förvaltning (Norges 
offenlige utredningen, NOU 1988 : 15). Siinä 
esitetään, että Norjassa muodostettaisiin kaksi 
julkista perusrekisteriä. 

Ensinnäkin oikeusministeriön yritysrekisteri 
kehitettäisiin kaikkien niiden yksikköjen, joi
den tarkoituksena on harjoittaa taloudellista 
toimintaa, viralliseksi perusrekisteriksi, jossa 

ainoastaan annettaisiin yritystunnuksia. Toi
nen perusrekisteri muodostettaisiin esityksen 
mukaan Norjan tilastollisen päätoimiston toi
mipaikka- ja yritysrekisteristä, jossa olisi myös 
toimipaikat ja jossa annettaisiin ainoastaan 
toimipaikkatunnuksia. 

4. Esityksen organisatoriset ja 
henkilö s t öv aik utu k se t 

Esityksessä on pidetty lähtökohtana sitä, 
että liike- ja yhteisötunnusten käyttöönotto 
toteutettaisiin esitetyllä tavalla tilastokeskuk
sen ja verohallinnon nykyisen organisaation 
avulla. Esityksellä ei siten ole välittömiä orga
nisatorisia vaikutuksia. 

Ehdotettu yleinen liike- ja yhteisötunnusre
kisteri ei aiheuttaisi tilastokeskukselle lisää 
henkilöstötarpeita rekisteriä ylläpitävän henki
löstön osalta, mutta tietojen kysyntä saattaisi 
vaikuttaa siihen, että rekisterin käyttöönoton 
jälkeen tarvittaisiin tietojen luovutustehtäviin 
lisähenkilöitä. 

5. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Tärkeimpänä hyötynä voidaan pitää sitä, 
että yleiseen käyttöön otettava liike- ja yhteisö
tunnusrekisterijärjestelmä vähentäisi vääristä 
ja epätarkoista tiedoista aiheutuvia kustannuk
sia koko yhteiskunnassa. Liike- ja yhteisötun
nusrekisterin perustaminen poistaisi myös elin
keinoelämältä tarpeen kehittää rinnakkaisia 
tunnusjärjestelmiä, jotka myöhemmin aiheut
taisivat sekaannusta. 

Nykyisen verohallinnon liike- ja yhteisötun
nusrekisterin atk-suunnittelu- ja käyttökustan
nukset ovat hieman yli miljoona markkaa vuo
dessa. Lisäksi lääninverovirastoilla on tieto
kannan päivityksessä jatkuvasti suuri työ. Eh
dotetun yleisen liike- ja yhteisötunnusrekisteri
järjestelmän käyttöönotosta aiheutuisi tilasto
keskukselle kertakustannuksia noin 150 000 
markkaa. Nämä kustannukset ajoittuisivat sille 
vuodelle, jona yleinen liike- ja yhteisötunnusre
kisteri otetaan käyttöön. Vuosittaisiksi käyttö
kustannuksiksi arvioidaan 500 000 markkaa. 

Verohallinnolle aiheutuisi perustamisvaiheen 
rekisterin laajennuksesta ja atk-tarkistusajoista 
lisäkustannuksia, joiden suuruus riippuisi suo-
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ritettavan tarkistustyön laajuudesta, eivätkä 
ole tarkasti arvioitavissa. 

Järjestelmän ylläpidossa tarvittavien henki
löiden paikkaamisesta sekä edellä mainittuja 
muita tilastokeskukselle ja verohallinnolle ai
heutuvia menoja vastaavasti lisääntyisivät tilas
tokeskuksen maksullisesta palvelutoiminnas
taan saarnat tulot. Tilastokeskukselle tietojen 
luovutuksesta saatavien tulojen määrä riippuisi 
perittävistä yksikkömaksuista sekä luovutetta
vien tietojen määristä. Yksikkömaksujen suu
ruus määräytyisi valtion maksuperustelain 
säännösten mukaisesti siten, että myös verohal
linnolle liike- ja yhteisötunnusrekisterijärjestel
män ylläpidosta aiheutuneet kustannukset otet
taisiin huomioon maksuja määrättäessä. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Yleinen liike- ja yhteisötunnusrekisteri ei 
vaikuttaisi erityisrekistereiden, kuten lähinnä 
kaupparekisterin, yhdistysrekisterin ja säätiö
rekisterin asemaan. Erityisrekistereihin kohdis
tuva ilmoitusmenettely säilytettäisiin ennal
laan. 

Tilastokeskus on pitänyt vuodesta 1968 re
kisteriä liikevaihtoverovelvollisista yrityksistä. 
Tilastokeskus on vuonna 1984 laajentanut 
edellä mainittua rekisteriä siten, että se kattaa 
kaikki työnantajina toimivat tai liikevaihtove
rovelvolliset yritykset ja yritystyyppiset yksiköt 
toimipaikkoineen ja sisältää tietoja sekä oi
keushenkilöistä että yksityisistä elinkeinonhar
joittajista. Rekisterin tunnustietona käytetään 
nykyisin liike- ja yhteisötunnusta oikeushenki
löiden osalta ja henkilötunnusta luonnollisten 

henkilöiden osalta. Rekisterissä on 150 000 
yritystä tai ammatinharjoittajaa ja näillä 
183 000 toimipaikkaa. Rekistereissä on tunnis
tetietojen lisäksi yrityksiin ja toimipaikkoihin 
liittyvät tilastolliset luokitustiedot sekä tietoja 
toiminnan lajista, laajuudesta ja tilasta. 

Tilastokeskus on palvellut tiedon tarvitsijoi
ta säännöstensä mukaan jo usean vuoden ajan 
maksullisena palvelutoimintana. Vaikka val
miudet myös liike- ja yhteisötunnuspalveluun 
ovat olleet olemassa, ei sitä ole voitu harjoittaa 
tunnustietojen luovuttamiseen oikeuttavien 
säännösten puuttuessa. 

Myöhemmin selvitetään tarve laajentaa liike
ja yhteisötunnusta koskevaa tietopalvelua. Ky
symykseen voisivat tulla väestörekisterikeskus 
ja 59 rekisteritoimistoa, joilla olisi tehtävään 
valmis palveluorganisaatio sekä aikaisempaa 
kokemusta liike- ja yhteisörekisterinpidosta. 
Asialla olisi lisäksi liittymäkohtia rekisteritoi
mistojen kaupparekisteritehtäviin, jotka ovat 
uudistumassa. 

Valtion ja kuntien viranomaisilla sekä julkis
yhteisöillä on nykyisin okeus saada rekisterien 
ja tilastojen pitämisessä tarvittavia verovelvol
lisen yksilöimistä tarkoittavia tunnistamistieto
ja verohallitukselta. Koska yleiseen liike- ja 
yhteisötunnusrekisteriin merkittävä tunnista
mistieto tulisi olemaan täysin julkinen ja tieto
palvelusta huolehtisi tilastokeskus, ei näiden 
tietojen saamiseen verohallitukselta ole enää 
erityistä tarvetta. Tähän nähden julkishallin
non oikeus tunnistamistietojen saantiin vero
hallitukselta voitaisiin rajoittaa niihin tunnista
mistietoihin, jotka eivät sisälly yleiseen liike- ja 
yhteisötunnusrekisteriin. Verotuslakiin ja liike
vaihtoverolakiin on tarkoitus erikseen tehdä 
tätä koskevat muutokset. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Pykälässä annettalSlm verohallitukselle 
oikeus ja velvollisuus luovuttaa verohallinnon 
tehtävien hoitamiseen liittyvän ilmoittamisvel
vollisuuden täyttämiseksi esitettyjä tunnista
mistietoja tilastokeskukselle niiden saattami
seksi 3 §:n mukaisesti yleiseen käyttöön. 

Tietojen luovuttajana olisi verohallitus. Ve
rohallituksen ja lääninverovirastojen työnjako 
liike- ja yhteisötunnusrekisterin ylläpitoon liit
tvyissä asioissa muutoin ratkaistaan verohallin
non sisällä. 

Laissa ei yksityiskohtaisesti määriteltäisi nii
tä oikeushenkilöitä, joita koskevia tietoja voi
taisiin lain nojalla luovuttaa tilastokeskukselle 
ja vastaavasti merkitä yleiseen liike- ja yhteisö-
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tunnusrekisteriin. Tämä aiheutuu siitä, että 
rekisteri olisi tietojen keräämistavan johdosta 
siten epätäydellinen, ettei kaikkia oikeushenki
löitä olisi rekisterissä eikä rekisteröitäviä liik
keen- ja ammatinharjoittajia voitaisi etukäteen 
tarkasti määritellä. 

Yleiseen liike- ja yhteisötunnusrekisteriin 
merkittäisiin elinkeinotoimintaa harjoittavat 
yksityisoikeudelliset yhteisöt ja säätiöt sekä 
julkisoikeudelliset oikeushenkilöt. Rekisteriyk
siköitä voisivat olla myös yksityiset liikkeen- ja 
ammatinharjoittajat, joihin ei kuitenkaan luet
taisi maatilatalouden harjoittajia. Perusteena 
liikkeen- ja ammatinharjoittajien merkitsemi
selle rekisteriin on se, että näin heille voidaan 
saada henkilötunnuksesta poikkeavaa tietoa si
sältämätön yhtenäinen tunnusjärjestelmä. Uusi 
tunnusjärjestelmä siten osaltaan poistaa henki
lötunnuksen käyttöön liittyviä tietosuojaongel
mia yrittäjätoiminnan osalta. 

Rekisteriyksiköitä olisivat esimerkiksi avoi
met yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, osakeyhtiöt, 
asunto-osakeyhtiöt ja osuuskunnat jos ne har
joittavat elinkeinotoimintaa. Vakuutus
osakeyhtiöt ja keskinäiset vakuutusyhtiöt olisi
vat rekisterissä saman edellytyksen perusteella. 
Sama koskisi säätiölain (109/30) ja eläkesää
tiölain (469/55) mukaisia säätiöitä sekä säästö
pankkeja. Taloudellisia yhdistyksiä olisivat re
kisterissä esimerkiksi keskinäiset vahinkova
kuutusyhdistykset, hypoteekkiyhdistykset ja 
avustuskassat. Aatteellisista yhdistyksistä liike
ja yhteisötunnusrekisterissä olisivat vain ne 
yhdistykset, jotka toimivat työnantajina tai 
joilla on esimerkiksi liiketuloa ja jotka tämän 
vuoksi ovat verotuksen rekisterissä. 

J ulkisoikeudellisista oikeushenkilöistä rekis
teriin merkittäisiin ainakin valtio ja sen laitok
set, kunnat, kuntainliitot, evankelis-luterilai
nen kirkko ja sen seurakunnat, ortodoksinen 
kirkkokunta ja sen seurakunnat, rekisteröidyt 
uskonnolliset yhdyskunnat, lakiin perustuvat 
ylioppilaskunnat ja osakunnat sekä Suomen 
Asianajajaliitto. Lisäksi merkittäisiin erillishal
linnolliset valtion laitokset kuten Suomen 
Pankki, Helsingin yliopisto ja kansaneläke
laitos. 

Verohallinnon liike- ja yhteisörekisterissä ei 
tällä hetkellä käytetä luonnollisten henkilöiden 
yksilöimiseen liike- ja yhteisötunnusta siinä
kään tapauksessa, että kyseinen henkilö on 
liikkeen- tai ammatinharjoittaja. On kuitenkin 
tarkoituksena, että liikkeen- ja ammatinhar
joittajille jo lähitulevaisuudessa aletaan antaa 

liike- ja yhteisötunnuksia. Lainkohdan mu
kaan yleiseen liike- ja yhteisötunnusrekisteriin 
voidaan luovuttaa tietoja luonnollisten henki
löiden osalta vain liikkeen- ja ammatinharjoit
tajista, eikä yleisestä liike- ja yhteisötunnusre
kisteristä siten käytännössä voi muodostua 
luonnollisten henkilöiden yleistä rekisteriä. 
Liikkeen- tai ammatinharjoittajia merkittäisiin 
yleiseen liike- ja yhteisötunnusrekisteriin sitä 
mukaa kuin se verotuksen toimittamista varten 
olisi tarkoituksenmukaista. 

Lakiehdotuksessa käytetty käsite liikkeen
tai ammatinharjoittaja ei ole täysin yksiselittei
nen. Käytännön rajaus rekisteriin merkitsemi
sessä kulkisi luonnollisten henkilöiden osalta 
verotuksellisten perusteiden mukaisesti siten, 
että liike- ja yhteisötunnusrekisteriin merkittäi
siin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
(360/68) nojalla verotettavia luonnollisia hen
kilöitä. 

2 §. Lainkohdassa annetaan tilastokeskuk
selle oikeus saada verohallitukselta liike- ja 
yhteisötunnusrekisterin ylläpitämiseksi tarvitta
vat tiedot. Siten tilastokeskus olisi yleisen liike
ja yhteisötunnusrekisterin varsinainen rekiste
rinpitäjä, joka 3 §:n mukaisesti vastaisi myös 
liike- ja yhteisötunnusrekisteriä koskevasta tie
topalvelusta. Lainkohdassa lueteltaisiin myös 
rekisteriin merkittävät tunnistetiedot, jotka 
ovat jo nykyisessä verohallintoa varten pidetys
sä liike- ja yhteisötunnusrekisterissä. Tiedot 
määräytyvät osin rekisteröidyn yksikön anta
mien tietojen mukaan. Rekisteriin merkitsemis
ja poistamispäivämäärät voivat määräytyä 
muilla perusteilla. Verohallinnon liike- ja yh
teisötunnusrekisteriin merkitsemispäivällä ja 
vastaavasti poistamispäivällä tarkoitetaan sitä 
päivää, jolloin tiedot on ensi kerran talletettu 
rekisteriin tai poistettu rekisteristä ja yksikölle 
on annettu liike- ja yhteisötunnus. Yksikön 
oikeudellinen muoto on verohallinnon oman 
luokituksen mukainen. 

Verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekiste
rissä on tällä hetkellä yli 200 000 verohallinnon 
rekisteröintiyksikköä. Pykälän 2 momentisssa 
ehdotetaan säädettäväksi siitä, etteivät nämä 
kuuluisi tilastokeskuksen tietojensaantioikeu
den piiriin. Tällaisia ovat muun muassa erik
seen verotettava! yhteisetuudet (muun muassa 
kalastuskunnat, vesi- ja jakokunnat sekä niihin 
verrattavat yhteisetuudet), jaettavat yhtymät 
(muun muassa yhteismetsät ja kiinteistöyhty
mät), yhteisvastuulliset pidätysvelvolliset 
(muun muassa rekisteröimättömät osakeyhtiöt, 
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ennen vuotta 1982 muodostuneet kuolinpesät 
ja konkurssipesät) sekä ne yksiköt, joille tun
nus on annettu vain veron perimistä tai palaut
tamista varten (muun muassa leimaverokoneen 
luvanhaltija tai ei-verovelvollinen, arpajaiset 
toimeenpaneva yhdistys). 

3 §. Tilastokeskukselle ehdotetaan annetta
vaksi liike- ja yhteisötunnusrekisteriä koskeva 
tietopalvelutehtävä. Lakiehdotuksen mukaan 
tietojen luovuttamiselle yleisestä liike- ja yhtei
sötunnusrekisteristä ei voida asettaa mitään 
muita edellytyksiä kuin 5 §:ssä säädetyn mak
sun suorittaminen. Lainkohdan mukaan oikeus 
saada tietoja rekisteristä koskisi sekä luonnolli
sia että oikeushenkilöitä ja yhtä hyvin ulko
maalaisia kuin Suomen kansalaisiakin. Rekis
terin tiedot olisivat siten täysin julkisia ja 
kenen tahansa rajoituksitta hankittavissa. Re
kisterin 2 §:n mukainen tietosisältö on tätä 
ajatellen supistettu niin pieneksi kuin mahdol
lista. 

4 §. Tietosuojan varmistamiseksi ehdote
taan, ettei yleiseen liike- ja yhteisötunnusrekis
teriin voitaisi merkitä muita kuin 2 §:ssä tar
koitettuja tietoja. Rekisterinpitäjä ei siten voi 
yhdistää liike- ja yhteisötunnusrekisteriin esi
merkiksi henkilötunnuksia. Säännös johtuu sii
tä, että tietojen luovuttamiselle rekisteristä ei 
3 §:n mukaisesti asetettaisi käytännössä mitään 
rajoituksia. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien 
osalta henkilötunnuksen liittäminen liike- ja 
yhteisötunnusrekisteriin olisi muutoin käytän
nössä merkinnyt tietosuojan kaventumista sii
tä, mikä se väestökirjalain (141/69) mukaan 
on. Väestökirjalain 12 §:ssä asetetaan väes
tökirjatietojen luovuttamiselle se edellytys, että 
luovuttamisen tulee tapahtua "hyväksyttävään 
tarkoitukseen". Vastaavan säännöksen liittä
minen yleistä liike- ja yhteisötunnusrekisteriä 
koskevaan lakiin olisi merkinnyt liike- ja yhtei
sötunnusten käyttöön ottamiselle olennaista ra
joitusta. 

Säännös ei sinänsä estä sitä, että tietojen 
käyttäjä omissa tietojärjestelmissään yhdistää 
esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajia 

2 391409U 

koskevat liike- ja yhteisötunnusrekisterin tiedot 
muun oman, mahdollisesti henkilötunnuksia 
sisältävän rekisterinsä tietoihin. Näissä tapauk
sissa syntyneen uuden rekisterin tietojen edel
leen luovuttamisen edellytykset määräytyisivät 
joko asianomaisen erityislainsäädännön tai 
henkilörekisterilain (471187) mukaisesti. Synty
nyttä uutta rekisteriä ei siten enää koskisi 3 §:n 
mukainen rajoittamaton tiedonsaantioikeus. 

5 §. Yleisestä liike- ja yhteisötunnusrekiste
ristä luovutettavista tiedoista perittäisiin mak
suja valtion maksuperustelain mukaisesti. Niin 
kauan kuin verohallinnolla ei ole omaa maksu
asetusta perisi verohallinnolle liike- ja yhteisö
tunnusrekisterin yleiseen käyttöön laajentami
sesta aiheutuneet kustannukset valtion maksu
perustelain 2 §:n mukaisesti tilastokeskus. 

6 §. Liike- ja yhteisötunnuksen muodosta on 
tarkoituksena säätää asetuksella vastaavasti 
kuin henkilötunnuksen muodosta on säädetty 
väestökirja-asetuksen 5 §:ssä. Lisäksi tarkem
pia säännöksiä verohallinnon liike- ja yhteisö
tunnusrekisteristä sekä yleisestä liike- ja yhtei
sötunnusrekisteristä ja lain täytäntöönpanosta 
ja soveltamisesta annettaisiin asetuksella. Esi
tyksen liitteenä on asetusluonnos. 

2. Voimaantulo 

Liike- ja yhteisötunnusten saattamista ylei
seen käyttöön pidetään kiireellisesti toteutetta
vana uudistuksena. Ennen tätä on kuitenkin 
nykyisen verohallintoa varten pidettävän liike
ja yhteisötunnusrekisterin tietojen oikeellisuus 
tarkistettava, mikä tehtävä koneellisesti suori
tettuna vie aikaa muutamia kuukausia. Tarkis
tus voidaan aloittaa jo ennen esityksen lopullis
ta hyväksymistä. Tämän vuoksi liike- ja yhtei
sötunnusrekisteriä koskeva lainsäädäntö ehdo
tetaan tulevaksi voimaan heti kun eduskunta 
on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
liike- ja yhteisötunnuksen luovuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Tietojen /uovuttaminen verohallinnon liike
ja yhteisötunnusrekisteristä 

Verohallitus luovuttaa pitämästään verohal
linnon liike- ja yhteisötunnusrekisteristä oi
keushenkilöitä sekä liikkeen- ja ammatinhar
joittajia koskevia tunnistetietoja tilastokeskuk
selle yleistä liike- ja yhteisötunnusrekisteriä 
varten. 

2 § 

Yleisen liike- ja yhteisötunnusrekisterin 
tietosisältö 

Tilastokeskuksella on oikeus 1 §:n mukaises
ti saada verohallitukselta yleisen liike- ja yhtei
sötunnusrekisterin pitämistä varten seuraavat 
tunnistetiedot: 

1) liike- ja yhteisötunnus; 
2) nimi; 
3) kielitunnus; 
4) kotikunta ja osoite; 
5) oikeudellinen muoto; 
6) verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekis

teriin merkitsemispäivä; 
7) verohallinnon liike- ja yhteisörekisteristä 

poistamispäivä. 
Tilastokeskuksen 1 momentissa tarkoitettu 

oikeus saada tietoja verohallinnon liike- ja 
yhteisötunnusrekisteristä ei koske tietoja rekis
teriin sisältyvistä verohallinnon rekisteröintiyk
siköistä. 

3 § 

Tietojen luovuttaminen 

Jokaisella on oikeus saada 5 §:ssä tarkoitet-
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tua maksua vastaan tilastokeskukselta tietoja 
yleisestä liike- ja yhteisötunnusrekisteristä. 

4§ 

Muiden tietojen merkitsemiskielto 

Yleiseen liike- ja yhteisötunnusrekisteriin ei 
saa merkitä muita kuin 2 §:ssä tarkoitettuja 
tietoja. 

5 § 

Maksut 

Rekisteristä luovutettavista tiedoista perittä
vistä maksuista säädetään asetuksella siten 
kuin valtion maksuperustelaissa (980173) sää
detään. 

6§ 

Tarkemmat säännökset 

Verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekiste
ristä, yleisestä liike- ja yhteisötunnusrekisteris
tä ja niissä käytettävän liike- ja yhteisötunnuk
sen muodosta säädetään asetuksella, jolla 
myös annetaan tarkemmat säännökset tämän 
lain täytäntöönpanosta. 

7 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ilkka Kanerva 
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Liite 

Liike- ja yhteisötunnusasetus 

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään liike- ja yhteisötunnuksen luovuttamisesta 
päivänä kuuta 19 annetun lain ( 1 ) 6 §:n nojalla: 

1 § 
Verohallinnossa annetaan siinä laajuudessa 

kuin se verotuksen toimittamista varten on 
tarkoituksenmukaista verovelvollisille ja työn
antajana toimiville oikeushenkilöille sekä liik
keen- ja ammatinharjoittajille liike- ja yhteisö
tunnukset, jotka merkitään verohallinnon 
liike- ja yhteisötunnusrekisteriin. Verohallin
non liike- ja yhteisötunnusrekisteriin voidaan 
merkitä myös muita yksiköitä, milloin se vero
hallinnon tehtävien kannalta on tarkoituksen
mukaista. 

Verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekiste
riin merkitään liike- ja yhteisötunnuksen lisäksi 
rekisteröitävän yksikön tunnistamiseksi tarvit
tavat ja verohallituksen tarkemmin määräämät 
muut tiedot. 

2§ 
Yleiseen liike- ja yhteisötunnusrekisteriin 

merkittävistä yksiköistä päättää tilastokeskus. 

3 § 
Verohallitus luovuttaa yleiseen liike- ja yh

teisötunnusrekisteriin merkittävät tiedot tilas
tokeskukselle maksutta. Määrättäessä maksuja 
yleisestä liike- ja yhteisötunnusrekisteristä luo
vutettavista tiedoista on niissä otettava huo
mioon verohallinnolle aiheutuvat kustannuk
set, siltä osin kuin ne kohdistuvat yleisen liike
ja yhteisötunnusrekisterin perustamiseen tai yl
läpitoon. 

4 § 
Liike- ja yhteisötunnuksen muodostavat jär

jestysnumero ja tarkistusnumero mainitussa 
järjestyksessä. Järjestysnumero on enintään 
seitsemännumeroinen. 

Tarkistusnumeron laskemiseksi kerrotaan oi
kealta vasemmalle lukien järjestysnumeron 

ensimmäinen numero luvulla 2, 
toinen , , 4, 
kolmas , 8, 
neljäs , , 5, 
viides , , 10, 
kuudes , , 9, 
seitsemäs , , 7 sekä 
lasketaan näin saadut tulot yhteen ja jaetaan 

summa luvulla 11. Tarkistusnumero määräytyy 
jakolaskun jakojäännöksen perusteella seuraa
vasti: jos jakojäännös on nolla, on tarkistusnu
mero nolla. Jos jakojäännös on suurempi kuin 
yksi, on tarkistusnumero erotus, joka saadaan 
vähentämällä jakojäännös luvusta 11. Jos ja
kojäännös on yksi, jätetään tarkistusnumeroa 
vastaava järjestysnumero käyttämättä. 

5 § 
Oikeushenkilö taikka liikkeen- tai ammatin

harjoittaja säilyttää koko toimintansa ajan sa
man liike- ja yhteisötunnuksen. Liike- ja yhtei
sötunnus voi säilyä samana rekisteröidyn yksi
kön oikeudellisen luonteen muuttuessa tai su
lautuessa toiseen yksikköön. 

Verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekiste
ristä poistetun yksikön tunnusta ei saa ottaa 
uudelleen käyttöön toista yksikköä varten. 

6§ 
Verohallitus antaa tarvittavat tarkemmat 

määräykset tunnuksen antamisessa ja yksikkö
jen verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekis
teriin merkitsemisessä ja siitä poistamisessa 
sekä rekisterissä havaitun virheen oikaisemises
sa noudatettavasta menettelystä. 

7 § 
Tämä asetus tulee voimaan 

kuuta 19 
päivänä 




