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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yrityskiinnityslain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan yrityskiinnityslakia 
muutettavaksi. Tarkoituksena on selventää re
kisteriviranomaisen tehtäviä sekä yritysten 
muutosten ja kiinnitetyn omaisuuden luovu
tuksen vaikutusta yrityskiinnityksen pysyvyy
teen. 

Tähän liittyvät tarpeelliset muutokset ehdo
tetaan tehtäviksi kaupparekisterilakiin, avoi-

301143E 

mesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annet
tuun lakiin, osakeyhtiölakiin, osuuskuntalakiin 
ja ulosottolakiin. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Vuoden 1986 alusta tuli voimaan yrityskiin
nityslaki (634/84). Yrityskiinnityslaki korvasi 
irtaimistokiinnityslain vuodelta 1923. Uuden 
lain tavoitteena on kehittää irtaimen omaisuu
den kiinnitysjärjestelmää yritysten toiminta
edellytysten lisäämiseksi parantamalla yritysten 
mahdollisuutta käyttää omaa irtainta omai
suuttaan luottojensa vakuutena. Erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusmah
dollisuuksia haluttiin parantaa. Samalla pyrit
tiin myös velkojan aseman turvaamiseen irtai
mistokiinnitystä paremmin. 

Yrityskiinnityslailla laajennettiin niiden elin
keinonharjoittajien piiriä, jotka voivat käyttää 
yritysomaisuuttaan luoton vakuutena. Nykyi
sin kaikkien kaupparekisteriin merkittyjen elin-

Vahvistamishakemukset .......................... 
Vahvistetutkiinnitykset ........................... 

keinonharjoittajien on mahdollista turvautua 
tähän vakuusmuotoon. Yrityskiinnitys laajensi 
myös kiinnityskelpoisen omaisuuden piiriä. 
Yrityskiinnitys kohdistuu pääsääntöisesti kaik
keen elinkeinonharjoittajan omistamaan elin
keinotoimintaan kuuluvaan käyttö-, vaihto- ja 
rahoitusomaisuuteen. Irtain omaisuus on kiin
nityksen piirissä riippumatta siitä, missä omai
suus kulloinkin on. 

Yrityskiinnitykset keskitettiin yhden valta
kunnallisen rekisteriviranomaisen, patentti- ja 
rekisterihallituksen, hoidettavaksi. Patentti- ja 
rekisterihallituksessa yrityskiinnitykset kuulu
vat yrityskiinnitystoimistolle, joka pitää yritys
kiinnitysrekisteriä. 

Yrityskiinnityshakemuksia ja yrityskiinnityk
siin liittyviä ilmoituksia on rekisteriviranomai
selle saapunut odotettua enemmän. 

1986 1987 1988 1989 
mk mk mk mk 

5 724 5 864 6 106 6 272 
4 033 6 943 5 784 6 058 

Kiinnitettyjen panttivelkakirjojen pääoma yhteen-
sä ................................................. 

Kiinnitetyn velkakirjan pääoma oli keski
määrin noin yksi miljoona markkaa. Suurin 
pääoma, jonka vakuudeksi yksittäisessä hake
muksessa on anottu kiinnitystä ja jonka va
kuudeksi kiinnitys on vahvistettu, on ollut yksi 
miljardi markkaa. 

Vuonna 1988 tehtiin kahden kuukauden 
ajalta selvitys eräistä elinkeinonharjoittajista, 
joiden omaisuuteen oli haettu kiinnitys. Selvi
tyksen mukaan kiinnitykset jakautuivat toimi
aloiHain seuraavasti: 

teollisuus ............................ . 
kauppa .............................. . 
palvelu .............................. . 
majoitus ja ravitsemus ............... . 
kuljetus .............................. . 
maa- ja metsätalous ................. . 
talonrakennus ....................... . 
kaivannaistoiminta .................. . 

32,0 OJo 
28,6 OJo 
20,2% 
5,2% 
6,5% 
4,1% 
2,2% 
1,2% 

Vuoden 1989 loppuun mennessä oli rekiste
röity 900 vahvistettuihin kiinnityksiin liittyvää 

5 mrd 6,5 mrd 6 mrd 8 mrd 

muutoshakemusta ja -ilmoitusta. Näistä 684 oli 
kiinnityksenhaltijan muutosilmoituksia. Kiin
nitysten keskinäisen etuoikeusjärjestyksen 
muutoksia ja kuoletuksia oli yhteensä 169. 
Ilmoituksia ulosmittauksista, myymis- ja huk
kaamiskielloista ja pakkohuutokaupoista mer
kittiin yrityskiinnitysrekisteriin tänä aikana yh
teensä 22. 

Rasitustodistuksia rekisteriviranomainen on 
antanut yhteensä noin 29 500 vuoden 1989 
loppuun mennessä. 

Yrityskiinnityslainsäädännön tultua voimaan 
kiinnityshakemusten käsittely ruuhkaantui toi
minnan alkuvaiheessa. Pisimmillään hakemus
ten käsittelyaika oli neljä kuukautta. Ruuh
kaantumiseen vaikutti vanhojen irtaimistokiin
nitysten muuttaminen yrityskiinnityksiksi. 
Myös yrityskiinnitysten käsittelyn vaatima tie
donsiirto kaupparekisteristä, automaattisen tie
tojenkäsittelyjärjestelmän käyttöönottovaikeu
det ja henkilöstön vähyys lisäsivät ruuhkaa. 
Vuosien 1986 ja 1987 aikana saatiin lisää 
henkilökuntaa. Ruuhka saatiin puretuksi vuo-
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den 1987 kevääseen mennessä. Nykyisin kiinni
tyshakemusten käsittely kestää keskimäärin vii
kosta kahteen viikkoon. Yrityskiinnitysasiain 
käsittely helpottuisi, jos kaupparekisterin ja 
yrityskiinnitysrekisterin automaattista tietojen
käsittelyjärjestelmää edelleen kehitettäisiin. 

Kun otetaan huomioon vahvistettujen kiinni
tysten määrä (kaikkiaan 22 818) ja kiinnitetty
jen panttivelkakirjojen pääoma (25, 7 miljardia 
markkaa) yrityskiinnityksellä on vakuusjärjes
telmänä jo tähän mennessä käytännössä huo
mattava merkitys. Näiden lukujen perusteella 
ei tosin voida päätellä, kuinka paljon luottoa 
yrityskiinnityksiä vastaan on myönnetty eikä 
tästä ole tehty selvityksiä. Koska yrityskiinni
tyslaki on ollut voimassa vasta vähän aikaa, ei 
myöskään voida esittää täsmällisiä tietoja siitä, 
kuinka paljon kiinnityksenhaitijoille on kerty
nyt suorituksia yritysten konkursseissa. Sellais
ten yritysten konkursseja, joiden omaisuuteen 
on vahvistettu yrityskiinnitys, on tähän men
nessä ollut 990. Näissä konkursseissa yritys
kiinnitetyille saataville on kertynyt suorituksia 
olennaisesti enemmän kuin aikaisemmin irtai
mistokiinnitysten nojalla. Tähän on keskeisesti 
vaikuttanut etuoikeusasetuksen muuttaminen 
yrityskiinnityslainsäädäntöä toteutettaessa si
ten, että yrityskiinnitetyllä saatavalla on olen
naisesti parempi etuoikeusasema kuin irtaimis
tokiinnitetyllä saatavana. 

2. Ehdotetut muutokset 

Yrityskiinnityslain voidaan sanoa toimineen 
pääosin tyydyttävästi ja vastanneen odotuksia. 
Käytännössä on tullut esiin eräitä lainsovelta
misongelmia. Pääasiassa nämä koskevat yritys
ten erilaisia muutostilanteita, kuten yrityksen 
luovutusta, toiminnan lopettamista tai elinkei
nonharjoittajan muita muutoksia, ja aiheutu
vat osittain siitä, että kaupparekisteri ja yritys
kiinnitysrekisteri ovat itsenäisiä rekistereitä. 
Näitä koskevia säännöksiä on laissa tarpeen 

selventää. Eräiltä osin on myös tarpeen selven
tää ja täydentää niitä säännöksiä, jotka koske
vat kiinnityksenhaltijan asemaa esimerkiksi sil
loin, kun kiinnityksen kohteena olevaa omai
suutta luovutetaan tai muutoin käsitellään 
niin, että tällä on vaikutusta kiinnityksenhalti
jan oikeuteen. Muutosten tarkoituksena on 
selventää rekisteriviranomaisen tehtäviä ja yri
tyksen muutosten sekä omaisuuden luovutuk
sen vaikutusta yrityskiinnityksen pysyvyyteen. 
Kun yrityskiinnityslakia näiltä osin muutetaan, 
on tarpeen muuttaa eräitä muita lakeja kuten 
kaupparekisterilakia (129179). 

3. Valmisteluvaiheet 

Oikeusministeriö asetti maaliskuussa 1988 
työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää yri
tyskiinnityslainsäädännön tarkistustarpeet ot
taen huomioon lain soveltamisesta kertyneet 
kokemukset sekä valmistella tarpeelliset lain
muutokset. Työryhmä luovutti mietintönsä oi
keusministeriölle huhtikuussa 1989. Työryh
män ehdotuksista annetussa, yhteensä 20 vi
ranomaisen ja järjestön lausunnossa, pidettiin 
yrityskiinnityslain uudistamista tarpeellisena ja 
ehdotuksia pääpiirteittäin toteuttamiskelpoisi
na. Useat lausunnonantajat kiinnittivät kuiten
kin huomiota määräaikoihin, jotka liittyvät 
yrityskiinnityksen pysyvyyteen. Määräaikoja 
pidettiin muun muassa liian niukkoina sekä 
osittain tulkinnanvaraisina. Eräät lausunno
nantajat esittivät lisäksi sellaisia muutoseh
dotuksia, jotka olisivat merkinneet yrityskiin
nityksen perusperiaatteiden uudelleen arvioi
mista. 

4. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia eikä valtion
taloudellisia vaikutuksia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1.1. Yrityskiinnityslaki 

4 §. Yrityskiinnityksen suhde muihin va
kuusmuotoihin. Rakennus, jonka omistaa muu 
kuin maanomistaja, kuuluu yrityskiinnityksen 
piiriin silloin, kun rakennuksen omistaja ei saa 
siirtää käyttöoikeutta maahan ilman maan
omistajan suostumusta. Lainkohdassa sääde
tään yrityskiinnityksen voimassaolosta silloin, 
kun yrityskiinnityksen kohteena oleva irtain 
omaisuus, erityisesti vuokramiehen omistama 
rakennus, ja omistusoikeus kiinteistöön tulevat 
samalle omistajalle. Tämän jälkeen omaisuus 
kuuluu kiinteistöön ja samalla kiinteistökiinni
tyksen piiriin. Kiinteistökiinnitysten ja yritys
kiinnitysten keskinäisen aseman selventämisek
si ehdotetaan, että yrityskiinnitys säilyisi voi
massa vain tietyn ajan ja tuottaisi etuoikeuden 
maksun saantiin ennen kiinteistökiinnityksiä. 
Sama koskisi yrityskiinnityksen voimassaoloa 
silloin, kun maanvuokrasopimus muutetaan 
siirtokelpoiseksi. Näin vältettäisiin se, että yri
tyskiinnitys piilevänä kohdistuisi kiinteistöön 
kuuluviin rakennuksiin. 

9 §. Kiinnitetyn omaisuuden luovutus. Kiin
nitettyä omaisuutta voidaan luovuttaa normaa
liin liiketoimintaan kuuluvalla tavalla. Vaikka 
luovutus ei olisikaan normaalia liiketoimintaa, 
lakkaa yrityskiinnitys, jos luovutuksensaaja on 
vilpittömässä mielessä. Kiinnityksenhaltijan 
aseman turvaamiseksi ehdotetaan, että yritys
kiinnitys säilyisi voimassa tietyn ajan silloin, 
kun luovutuksen kohteena on koko yrityskiin
nitetty omaisuus tai pääosa siitä. Pääosa yri
tyskiinnitetystä omaisuudesta voitaisiin katsoa 
luovutetun, kun luovutuksen kohteena olisi 
omaisuutta enemmän kuin puolet koko yritys
kiinnitetyn omaisuuden arvosta. Tällaisessa ta
pauksessa luovutuksensaajalle ei ole perus
teltua antaa vilpittömän mielen suojaa. Voi
daan edellyttää, että luovutuksensaaja näissä 
tapauksissa hankkii tiedon yrityskiinnitysrekis
teristä luovutettua omaisuutta mahdollisesti ra
sittavista yrityskiinnityksistä. Luovutettu omai
suus vapautuu kiinnityksestä saatavan tultua 

ulosottoteitse perityksi tai muutoin maksetuk
si. 

10 §. Yrityksen luovutus ja kiinnityksen vas
tattavaksi ottaminen. Yrityksen luovutuksella 
siten, että luovutetaan osakeyhtiön osakkeita 
tai henkilöyhtiön yhtiöosuus, ei ole vaikutusta 
yrityskiinnitykseen. Sitä vastoin silloin, kun 
luovutetaan osakeyhtiön, henkilöyhtiön tai 
muun yrityksen omaisuutta ja siten luovute
taan koko yritys tai pääosa siitä, luovutustoi
mella on vaikutusta yrityskiinnitykseen. Ehdo
tetun 9 §:n 3 momentin mukaan yrityskiinnitys 
säilyy tällaisessa tapauksessa voimassa vain 
tietyn ajan. 

Lain 10 §:ssä säädetään siitä, millaisin edel
lytyksin luovutuksensaaja voi ottaa vastatak
seen luovutettavaan omaisuuteen kohdistuvas
ta yrityskiinnityksestä. Edellytyksenä vastatta
vaksi ottamiselle on yrityskiinnityksen piiriin 
kuuluvan omaisuuden luovuttaminen sekä se, 
että luovutettuun omaisuuteen ja luovutuksen
saajan omaisuuteen vahvistettujen yrityskiinni
tysten haltijat antavat tähän suostumuksensa 
ja sopivat kiinnitysten keskinäisestä etuoikeu
desta. Tällaisessa tapauksessa luovutuksen 
kohteena on koko yritystoiminta ja kaikki 
yrityskiinnityksen piiriin kuuluva omaisuus sa
malla kertaa. Vastattavaksi ottamista on haet
tava rekisteriviranomaiselta määräajassa. 

Vastaanottajaksi yrityskiinnitysrekisteriin 
voidaan merkitä vain kaupparekisteriin merkit
ty elinkeinonharjoittaja. Sitä vastoin vastaan
ottajan ei vielä luovutushetkellä tarvitse olla 
kaupparekisteriin merkitty. Viimeistään silloin, 
kun vastattavaksi ottamista haetaan, hänen 
tulee kuitenkin olla kaupparekisteriin merkitty 
elinkeinonharjoittaja. 

Lainkohdassa ei aseteta rajoituksia sille, on
ko yrityksen luovuttava elinkeinonharjoittaja 
yksityinen vaiko yhteisö. Vastattavaksi ottami
nen tapahtuu, kun siitä tehdään merkintä yri
tyskiinnitysrekisteriin. 

Vastaanolettavat kiinnitykset siirretään yri
tyskiinnitysrekisterissä luovuttajalta luovutuk
sensaaj alle. Vastattavaksi ottamisen jälkeen 
yrityskiinnitys kohdistuu vastaanottajan kaik
keen kiinnityskelpoiseen omaisuuteen. 
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Ehdotetussa 2 momentissa säädetään siitä, 
minkälaisin edellytyksin rajoitettu kiinnitys 
voidaan ottaa vastattavaksi. 

11 §. Elinkeinonharjoittajaa koskevat muu
tokset. Nykyisin 12 §:ään sisältyviä edellytyk
siä, joilla yrityskiinnitys eräissä elinkeinotoi
minnan muutostilanteissa säilyy sellaisenaan 
voimassa, ehdotetaan tarkennettaviksi ja niitä 
koskevat säännökset otettaviksi 11 § :ään. Kiin
nityksen voimassaoloon eivät vaikuttaisi elin
keinonharjoittajan yhteisömuodon muuttami
nen eikä yksityisen elinkeinonharjoittajan, aat
tellisen yhdistyksen tai säätiön elinkeinotoimin
nan muuttaminen tapahtumaan avoimena yh
tiönä tai kommandiittiyhtiönä. Edellytyksenä 
olisi kuitenkin, että yhteisömuodon muutos tai 
yllä mainittu siirtyminen toimimaan avoimen 
yhtiön tai kommandiittiyhtiön puitteissa ja 
näistä tehtävät kaupparekisterimerkinnät ta
pahtuvat muutosilmoituksen perusteella sen 
mukaan kuin kaupparekisterilaissa on säädet
ty. Tällaisissa tapauksissa elinkeinonharjoitta
jan kaupparekisterinumero ja samalla yritys
kiinnityksen kiinnityskohde yrityskiinnitysre
kisterissä säilyvät samoina. Samanlaisin edelly
tyksin säilyy yrityskiinnitys entisin etuoikeuk
sin voimassa silloin, kun yksityinen elinkeinon
harjoittaja luovuttaa elinkeinotoimintansa toi
selle yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai 
säätiölle taikka aatteellinen yhdistys tai säätiö 
toiselle yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, 
aatteelliselle yhdistykselle tai säätiölle tarkoi
tuksena jatkaa luovuttajan elinkeinotoimintaa. 
Tällöin ei ole kysymys yhtiömuodon tai tähän 
verrattavan yritysmuodon muutoksesta vaan 
10 §:ssä tarkoitetusta yritystoiminnan luovu
tukseen rinnastettavasta tapahtumasta, joka 
kuitenkin eroaa tästä siinä, että rekisteritekni
sesti asia järjestetään muutosilmoituksella. 

Yrityskiinnityksen voimassaalasta ja kiinni
tyksen tuottamasta etuoikeudesta sulautumisen 
yhteydessä noudatetaan, mitä esimerkiksi osa
keyhtiöstä tai osuuskunnasta niitä koskevissa 
laeissa erikseen säädetään. 

12 §. Elinkeinonharjoittajan perinnönjako 
ja omaisuuden ositus. Kun ehdotettu 11 § kos
kisi vain yritysmuodon muutoksia, 12 §:ään 
ehdotetaan tarkennettuina otettaviksi nykyisin 
11 §:ään sisältyvät säännökset elinkeinonhar
joittajan kuoleman ja perinnönjaon sekä omai
suuden osituksen vaikutuksesta yrityskiinnityk
seen. Samalla ehdotetaan, että voimassa oleva 
12 §:n 3 momentin säännös otetaan 1 momen
tiksi. 

15 §. Velkajan oikeus välittömään maksuun. 
Pykälässä säädetään erityisistä erääntymispe
rusteista sellaisen saamisen perimiseksi, jonka 
vakuutena on yrityskiinnitys. Pykälä koskee 
niitä tapauksia, joissa yrityskiinnityksen otta
neen yrityksen toiminta lopetetaan, kiinnityk
sen kohteena oleva omaisuus vahingoittuu tai 
sitä käsitellään muutoin niin, että kiinnityksen
haltijan vakuus vähenee ja hänen saamisensa 
periminen vaarantuu. Tällaisissa tapauksissa 
kiinnityksenhaltijan on voitava periä saamisen
sa, vaikkei se muutoin olisikaan sopimuksen 
tai muun perusteen nojalla vielä erääntynyt. 
Ellei hän käytä tätä oikeuttaan, hän ei tieten
kään menetä oikeuttaan vedota saatavansa so
pimuksen mukaiseen erääntymisperusteeseen. 
Pykälän 1 momentin 1 kohtaan ja 2 moment
tiin ehdotetaan eräitä lähinnä teknisluonteisia 
tarkistuksia. 

27 §. Yrityskiinnityksen poistaminen rekiste
ristä. Pykälän 1 momentissa selvennetään, mis
sä tilanteessa rekisteriviranomainen voi poistaa 
yrityskiinnityksen yrityskiinnitysrekisteristä. 
Vuoden 1989 alusta voimaan tulleessa avoimes
ta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa 
laissa (389/88) on säännökset näiden yhtiöiden 
selvitystilasta. Lain mukaan yhtiö voidaan sel
vittää niin, ettei kiinnityksenhaltijaa kuulla 
selvitysmenettelyn aikana. Tähän liittyen lain
kohtaa ehdotetaan täydennettäväksi niin, että 
siinä säädetään, millaisin edellytyksin yritys
kiinnitys voidaan selvitystilan aikana poistaa 
yrityskiinnitysrekisteristä. Jotta kiinnityksen
haltijan oikeuksia ei loukattaisi, edellytetään, 
että rekisteriviranomainen saa poistaa avoimen 
yhtiön tai kommandiittiyhtiön kiinnitykset sel
vitystilan nojalla vain silloin, kun selvitysmies 
on hakenut julkisen haasteen ja maksanut 
yhtiön tunnetut velat. 

34 §. Kiinnityksenhaltijan oikeuden turvaa
minen. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lä
hinnä teknisluonteisia muutoksia, jotka jonkin 
verran lisäisivät kiinnityksen ottaneen elinkei
nonharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta kiinni
tyksenhaltijan oikeuteen vaikuttavista tapahtu
mista yrityksessä. 

Yrityskiinnityslain voimaantulon yhteydessä 
kumotussa irtaimistokiinnityslaissa oli kiinni
tyksenhaltijan oikeuden turvaamista koskeva 
säännös, jonka mukaan kiinnityksenhaltija sai, 
mikäli hänen oikeutensa sitä vaati, ulosotto
tai poliisiviranomaisen avulla estää panttina 
olevan omaisuuden pois viemisen ja pidättää 
siitä haltuunsa niin paljon kuin hänen saami-
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sensa turvaamiseksi enintään oli tarpeen. Yri
tyskiinnityslaissa ei vastaavaa säännöstä ole. 
Lain 34 §:n 2 momenttiin ehdotetaan otetta
viksi säännökset, joiden perusteella yrityskiin
nityksenhaltija voi saada oikeutensa turvatuk
si, mikäli hänen etunsa sitä vaatii. Tämä oi
keus yrityskiinnityksenhaltijalla olisi silloin, 
kun yrityskiinnityksen kohteena olevaa omai
suutta kiinnityksenhaltijan oikeutta loukaten 
hävitetään, viedään pois, luovutetaan tai muu
ten hukataan. Irtaimistokiinnityslain vastaavis
ta säännöksistä ehdotetut säännökset eroaisivat 
kuitenkin siten, ettei turvaamistoimen suoritta
mista ole annettu poliisin tehtäväksi. Kiinni
tyksenhaltijan aseman turvaaminen tapahtuisi 
noudattamalla soveltuvin osin ulosottolain 7 
luvun ja 9 luvun 1 §:n säännöksiä turvaamis
toimenpiteen täytäntöönpanosta, lakkaamises
ta ja muutoksenhausta. Takavarikosta ja myy
mis- ja hukkaamiskiellosta yrityskiinnityslain 
mukainen turvaamistoimenpide eroaisi lähinnä 
siten, että ulosotonhaltijan päätöstä ei tarvit
taisi, vaan ulosottomies voisi suorittaa turvaa
mistoimenpiteen suoraan hakijan pyynnöstä, 
tilanteen vaatiessa vastapuolta kuulematta. 
Turvaamistoimenpiteeseen riittää, että selvite
tään omaisuuden olevan yrityskiinnityksen ot
taneen elinkeinonharjoittajan panttioikeuden 
kohteena olevaa omaisuutta tai omaisuuden 
ainakin ilmeisesti kuuluneen hänelle sillä ta
voin, että hän on voinut siitä määrätä lainkoh
dassa tarkoitetulla tavalla. 

Turvaamistoimenpide olisi vain lyhytaikai
nen. Turvaamistoimenpide raukeaa, jollei kiin
nityksenhaltija ulosottolain 7 luvun 11 §:n mu
kaisesti hae saatavansa maksua kuuden viikon 
kuluessa turvaamistoimenpiteestä. 

Ulosotonhaltija tai tuomioistuin voisi mää
rätä turvaamistoimenpiteen peruutettavaksi 
ulosottolain 7 luvun 13 §:ssä säädetyin edelly
tyksin. 

Voimaantulosäännös. Koska ennen lain voi
maantuloa on saatettu tehdä sopimuksia kiin
nitetyn omaisuuden luovuttamisesta ja elinkei
nonharjoittajaa koskevista muutoksista, on 
tarpeen säätää, että näiden vaikutus yrityskiin
nitykseen määräytyy aikaisemmin voimassa ol
leiden säännösten mukaan. 

1.2. Kaupparekisterilaki 

18 §. Ehdotetun uuden 4 momentin mukaan 
kaupparekisteriviranomainen ei saa elinkeino-

toiminnan lopettamista tai yhteisön purkautu
mista koskevan ilmoituksen perusteella poistaa 
elinkeinonharjoittajaa kaupparekisteristä en
nen kuin yrityskiinnitykset on kuoletettu tai 
siirretty jollekin toiselle kaupparekisteriin mer
kitylle elinkeinonharjoittajalle. Säännöksellä 
pyritään turvaamaan yrityskiinnityksen halti
jan asema niissä tapauksissa, jolloin ei ole kyse 
konkurssista, osakeyhtiön tai osuuskunnan sel
vitys- tai suoritustilasta tai sellaisesta avoimen 
tai kommandiittiyhtiön selvitystilasta, jossa 
selvitysmies on hakenut julkisen haasteen ja 
maksanut yhtiön tunnetut velat. Näissä ta
pauksissa kiinnityksenhaltijan edut on jo otet
tu huomioon, ja kaupparekisteriviranomainen 
voi merkitä elinkeinotoiminnan lopetetuksi tai 
yhteisön purkautuneeksi saatuaan siitä ilmoi
tuksen perusteella tiedon. Säännös tästä on 
yrityskiinnityslain 27 §:n 1 momentissa. 

1.3. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiit
tiyhtiöstä 

8 luku. Yhtiömuodon muuttaminen ja yh
tiöiden sulautuminen 

6 §. Sulautuminen. Pääsääntöisesti avoimen 
yhtiön ja kommandiittiyhtiön sulautumisessa 
sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vas
taanottavalle yhtiölle jo sulautumissopimuksen 
tekemisellä. Niissä tapauksissa, joissa sulautu
valla yhtiöllä on yrityskiinnitys, ehdotetaan, 
että sulautuminen katsotaan tapahtuneeksi vas
ta kaupparekisteriin merkitsemisellä. Tämä on 
tarpeen sen vuoksi, että kiinnitysrekisterivira
nomaisella ei tätä ennen ole tietoa sulautumis
sopimuksesta eikä se voi siirtää sulautuvan 
yhtiön kiinnityksiä vastaanottavalle yhtiölle en
nen kuin sulautumisesta on tehty merkintä 
kaupparekisteriin. 

Mikäli sulautuvalla ja vastaanottavana yh
tiöllä tai yhdistelmäsulautumisessa useammalla 
sulautuvalla yhtiöllä on yrityskiinnityksiä, 
edellytyksenä sulautumisen merkitsemiselle 
kaupparekisteriin on kiinnityksenhaltijain sopi
mus kiinnitysten etuoikeudesta sekä se, että 
etuoikeuden järjestämisestä on hakemuksen 
perusteella tehty merkintä kiinnitysrekisteriin. 
Jollei näin olisi, syntyisi käytännössä epäsel
vyyksiä siitä, mihin omaisuuteen kiinnitykset 
kohdistuvat ja mikä on niiden etuoikeus. 
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1.4. Osakeyhtiölaki 

14 luku. Sulautuminen ja osakkeiden lunas
taminen tytäryhtiössä 

5 §. Pykälän 4 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi, että sulautumisesta ei saa tehdä 
merkintää kaupparekisteriin ennen kuin kiinni
tyksenhaltijat ovat sopineet kiinnitysten etuoi
keudesta ja etuoikeuden järjestämisestä on ha
kemuksen perusteella tehty merkintä kiinnitys
rekisteriin, jos sulautumiseen osallisista yh
tiöistä useamman kuin yhden omaisuuteen on 
voimassa yrityskiinnitys. Muussa tapauksessa 
syntyisi käytännössä epäselvyyksiä siitä, mihin 
omaisuuteen kiinnitykset kohdistuvat ja mikä 
on niiden etuoikeus. 

Koska kaupparekisteriviranomainen huoleh
tii kiinnitysten järjestämisestä, sopimusta kiin
nitysten etuoikeudesta ei tarvitse esittää enää 
tuomioistuimelle, joten 1 momentista voidaan 
poistaa viittaus yrityskiinnityslakiin. 

1.5. Osuuskuntalaki 

154 §. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi 
viittaus yrityskiinnityslakiin 155 §:ään tehtävän 
3 momentin muutoksen vuoksi. 

155 §. Uudessa 3 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että sulautumisesta ei saa tehdä 
merkintää kaupparekisteriin ennen kuin kiinni
tyksenhaltijat ovat sopineet kiinnitysten etuoi
keudesta ja etuoikeuden järjestämisestä on ha
kemuksen perusteella tehty merkintä kiinnitys
rekisteriin, jos sulautumiseen osallisista osuus
kunnista useamman kuin yhden omaisuuteen 
on vahvistettu yrityskiinnitys. Muussa tapauk
sessa syntyisi käytännössä epäselvyyksiä siitä, 
mihin omaisuuteen kiinnitykset kohdistuvat ja 
mikä on niiden etuoikeus. 

1.6. Ulosottolaki 

5 luku. Ulosmitatun omaisuuden rahaksi 
muuttamisesta 

8 a §. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan täs
mennettäväksi siten, että kun myydään yrityk
sen koko omaisuus yhtenä kokonaisuutena, 
kiinnityksenhaltija voi jättää saatavansa kiinni
tetyksi myytyyn omaisuuteen yrityskiinnitys
lain 10 §:ssä säädetyin edellytyksin ja vaiku
tuksin. 

10 a §. Yrityskiinnitys tuottaa panttioikeu
den, joka konkurssissa ja pakkohuutokaupassa 
muuttuu etuoikeusasetuksessa (32/1868) tar
koitetuksi etuoikeudeksi. Kun yrityskiinnityk
sen haltija saa saamiselleen kiinnityksen perus
teella suorituksen, hän on tältä osin käyttänyt 
panttioikeuttaan. Menettelyn selkeyttämiseksi 
ehdotetaan tarkistettavaksi säännöksiä, jotka 
koskevat kiinnitettyjen velkakirjojen käsittelyä 
ja näihin pakkohuutokaupan perusteella tehtä
viä merkintöjä. Saadusta suorituksesta olisi 1 
momentin mukaan tehtävä merkintä panttivel
kakirjaan ja ilmoitettava tästä rekisterivirano
maiselle yrityskiinnitysrekisteriin merkitsemistä 
varten. Kun kiinnityksenhaltijan saatava tulee 
suoritetuksi panttivelkakirjan täyteen mää
rään, huutokaupan toimittajan on liitettävä 
ilmoitukseen panttivelkakirja kiinnityksen kuo
lettamiseksi. Näillä järjestelyillä estetään se, 
että saman panttivelkakirjan perusteella voi
daan panttioikeutta käyttää useaan kertaan 
muiden velkojien oikeutta loukaten. 

Pykälän 2 momentti koskee ilmoittamista ja 
merkintöjen tekemistä niissä tapauksissa, jois
sa ostaja ottaa vastatakseen kiinnitetystä saata
vasta. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan saatettaviksi voimaan heti 
niiden tultua hyväksytyiksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

yrityskiinnityslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun yrityskiinnityslain (634/84) 4 §:n 2 momentti, 10, 

11 ja 12 §, 15 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 27 §:n 1 momentti ja 34 § sekä 
lisätään 9 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

4 § 

Yrityskiinnityksen suhde muihin 
vakuusmuotoihin 

Jos rakennuksen tai yrityskiinnityksen koh
teena olevan muun siihen verrattavan omaisuu
den omistaja saa omistusoikeuden kiinteistöön, 
jolla kiinnitetty omaisuus sijaitsee, tai yritys
kiinnityksen kohteena oleva rakennus tai muu 
omaisuus luovutetaan sanotun kiinteistön 
omistajalle, yrityskiinnitys pysyy voimassa yri
tyskiinnityksen alaiseen omaisuuteen siitä huo
limatta, että tämän on katsottava kuuluvan 
kiinteistöön, ja yrityskiinnitys tuottaa etuoi
keuden maksun saantiin omaisuuden arvosta 
ennen kiinteistöön aikaisemmin vahvistettuja 
kiinnityksiä. Yrityskiinnitys pysyy voimassa ja 
tuottaa etuoikeuden maksun saantiin myös, jos 
yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden 
omistajan ja kiinteistön omistajan välistä sopi
musta kiinteistön käytöstä muutetaan siten, 
että käyttöoikeuteen ja rakennuksiin voidaan 
vahvistaa kiinnitys kiinteän omaisuuden kiin
nittämistä koskevien säännösten nojalla. Yri
tyskiinnitys raukeaa kuitenkin kuuden kuukau
den kuluttua siitä, kun yrityskiinnityksenhalti
ja sai tiedon omaisuuden luovutuksesta tai 
muusta oikeustoimesta, jonka johdosta yritys
kiinnityksen kohteena oleva omaisuus tuli kiin
teistön osaksi tai kiinteistön käyttöoikeuden 
yllä mainitusta muutoksesta, ja viimeistään 
kahden vuoden kuluttua sanotusta tapahtu
masta, jollei hän siihen mennessä hae saata
vansa maksua kiinnitetystä omaisuudesta ja 
ilmoita siitä rekisteriviranomaiselle. 

2 301143E 

9 § 

Kiinnitetyn omaisuuden luovutus 

Jos elinkeinonharjoittaja myy tai muutoin 
luovuttaa yrityskiinnityksen kohteena olevan 
omaisuuden kokonaisuudessaan tai pääosin, 
yrityskiinnitys pysyy voimassa ja tuottaa etuoi
keuden maksun saamiseen luovutetusta omai
suudesta ennen luovutuksensaajan omaisuu
teen vahvistettua yrityskiinnitystä. Kiinnitys 
raukeaa kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun kiinnityksenhaltija sai tiedon luovu
tuksesta ja viimeistään kahden vuoden kulut
tua luovutuksesta, jollei hän siihen mennessä 
hae saatavansa maksua kiinnitetystä omaisuu
desta ja ilmoita siitä rekisteriviranomaiselle. 
Luovutettu omaisuus vapautuu kiinnityksestä 
kiinnityksenhaltijan saatavan tultua suoritetuk
si tai kun kiinnityksenhaltija on luopunut pe
rinnästä tai antanut vapautumiseen muutoin 
suostumuksensa. 

10§ 

Yrityksen luovutus ja kiinnityksen 
vastattavaksi ottaminen 

Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonhar
joittaja voi ottaa vastatakseen toisen elinkei
nonharjoittajan hänelle luovuttamaan elinkei
notoimintaan kuuluvaan omaisuuteen vahviste
tusta yrityskiinnityksestä. Edellytyksenä vastat
tavaksi ottamiselle on elinkeinotoiminnan ja 
kaiken siihen kuuluvan kiinnityskelpoisen 
omaisuuden luovuttaminen sekä se, että luovu
tettuun omaisuuteen ja luovutuksensaajan 
omaisuuteen vahvistettujen yrityskiinnityksien 
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haltijat antavat tähän suostumuksensa ja sopi
vat kiinnitysten keskinäisestä etuoikeudesta. 
Vastattavaksi ottamista on yrityskiinnityksen 
vastattavaksi ottavan elinkeinonharjoittajan 
haettava rekisteriviranomaiselta kolmen kuu
kauden kuluessa luovutuksesta. Vastattavaksi 
ottaminen tapahtuu, kun siitä tehdään merkin
tä yrityskiinnitysrekisteriin. Vastattavaksi otta
misen jälkeen yrityskiinnitys kohdistuu vas
taanottajan kaikkeen yrityskiinnityskelpoiseen 
omaisuuteen. 

Mitä 1 momentissa säädetään, on soveltuvin 
osin voimassa silloin kun kysymys on yrityksen 
osan ja siihen kuuluvan sellaisen omaisuuden 
luovuttamisesta, johon on vahvistettu yritys
kiinnitys rajoitettuna siten kuin 5 §:n 2 mo
mentissa säädetään. Vastattavaksi ottamisen 
edellytyksenä on lisäksi se, että kiinnitykset 
vastattavaksi ottamisen jälkeen täyttävät 5 §:n 
3 momentissa säädetyt vaatimukset. 

11§ 

Elinkeinonharjoittajaa koskevat muutokset 

Elinkeinonharjoittajan yhteisömuodon 
muuttaminen tai yksityisen elinkeinonharjoit
tajan, aatteellisen yhdistyksen tai säätiön elin
keinotoiminnan muuttaminen harjoitettavaksi 
avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön muo
dossa ei vaikuta yrityskiinnityksen voimassa
oloon eikä kiinnityksen tuottamaan etuoikeu
teen, jos muutos merkitään rekisteriin kauppa
rekisterilain (129179) 14 §:ssä säädetyn muuto
silmoituksen perusteella. Sama koskee yritys
kiinnityksen voimassaoloa ja etuoikeutta sil
loin kun yksityinen elinkeinonharjoittaja, aat
teellinen yhdistys tai säätiö luovuttaa elinkei
notoiminnan ja kaiken siihen kuuluvan omai
suuden luovutuksensaajalle, joka tehtyään 
muutosilmoituksen jatkaa luovuttajan elinkei
notoimintaa. 

Yrityskiinnityksen voimassaolosta ja kiinni
tyksen tuottamasta etuoikeudesta yhteisön su
lautuessa on voimassa, mitä asianomaista yh
teisöä koskevassa laissa säädetään. 

12 § 

Elinkeinonharjoittajan perinnönjako ja 
omaisuuden ositus 

Kun elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuu
teen on vahvistettu yrityskiinnitys, kuolee, yri
tyskiinnitys kohdistuu kuolinpesään kuuluvaan 
yrityksen kiinnityskelpoiseen omaisuuteen. 

Jos yritys ja kaikki sen omaisuus, jota yri
tyskiinnitys koskee, elinkeinonharjoittajan pe
rinnönjaossa tai omaisuuden osituksessa siirtyy 
jollekin kuolinpesän osakkaista, testamentin
saajalle tai elinkeinonharjoittajan puolisolle 
elinkeinotoiminnan jatkamista varten, yritys
kiinnityksen pysyvyydestä on voimassa, mitä 
11 §:n 1 momentissa säädetään. Jos jako tai 
ositus toimitetaan elinkeinotoiminnan lopetta
miseksi, kiinnitys pysyy voimassa. Kiinnityk
senhaltijan on kuitenkin oikeutensa säilyttämi
seksi noudatettava, mitä 9 §:n 3 momentissa 
säädetään. 

15 § 

Velkajan oikeus välittömään maksuun 

Velkoja saa hakea maksun kiinnitetystä 
omaisuudesta, vaikkei saatava olisikaan erään
tynyt: 

1) jos sellaisen yrityksen tai yrityksen osan 
toiminta, jonka omaisuuteen on vahvistettu 
yrityskiinnitys, lopetetaan tai koko yritys tai 
sen osa luovutetaan taikka yrityksen omaisuut
ta luovutetaan 9 §:n 3 momentissa tarkoitetulla 
tavalla tai vastoin 9 § :n 1 momentin säännöstä 
taikka kiinnitetty omaisuus tulee kiinteistön 
osaksi tai muutoin kiinteistökiinnityksen koh
teeksi kelpaavaksi 4 §:n 2 momentissa tarkoite
tulla tavalla; 

Oikeus saatavan perimiseen 1 momentin no
jalla lakkaa, jollei kiinnityksenhaltija kolmen 
kuukauden kuluessa 1 momentissa mainitusta 
seikasta tiedon saatuaan hae saatavaa velalli
selta. Silloin kun vaatimus perustuu 1 momen
tin 1 kohtaan, vaatimus on esitettävä 9 §:n 3 
momentissa säädetyssä määräajassa. 

27 § 

Yrityskiinnityksen poistaminen rekisteristä 

Elinkeinonharjoittajan lopetettua toimintan
sa konkurssin tai selvitys- tai suoritustilan joh
dosta yrityskiinnitys poistetaan yrityskiinnitys
rekisteristä sen jälkeen, kun toiminnan lopetta
misesta tai yhteisön purkamisesta on tätä kos
kevan ilmoituksen tai tiedonannon perusteella 
tehty merkintä kaupparekisteriin. Avoimen yh
tiön tai kommandiittiyhtiön selvitystilan joh
dosta saadaan yrityskiinnitys poistaa rekisteris
tä vain, jos selvitysmenettelyssä on noudatettu, 
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mitä avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiös
tä annetun lain (389/88) 5 luvun I5 §:n 1-3 
momentissa säädetään. 

34 § 

Kiinnityksenhaltijan oikeuden turvaaminen 

Elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuuteen 
on vahvistettu yrityskiinnitys, on velvollinen 
viipymättä ilmoittamaan kiinnityksenhaltijalle 
yrityksen tai sen kiinnitetyn osan toiminnan 
lopettamisesta, yrityksen tai sen osan tai yri
tyksen 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun omai
suuden luovuttamisesta, yrityksen sulautumi
sesta, elinkeinonharjoittajaa koskevista 
11 §:ssä tarkoitetuista muutoksista, kiinnitet
tyä omaisuutta kohdanneesta 15 §:n 1 momen
tin 2 kohdassa tarkoitetusta tapahtumasta sekä 
muista kiinnityksenhaltijan oikeuteen olennai
sesti vaikuttavista tapahtumista yrityksessä. 
Hänen on annettava kiinnityksenhaltijalle tä
män pyynnöstä myös muut kiinnitettyä omai
suutta koskevat vakuuden arvon toteamiseksi 
tarpeelliset tiedot. 

Jos ulosottomies harkitsee, että on vaara 
yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden 

2. 

hävittämisestä, pois viemisestä, luovuttamises
ta tai muusta hukkaamisesta kiinnityksenhalti
jan oikeutta loukaten, ulosottomiehen on kiin
nityksenhaltijan hakemuksesta viipymättä ja 
tilanteen vaatiessa vastapuolta kuulematta tur
vattava panttina olevan omaisuuden säilymi
nen tarpeellisessa määrin. Turvaamistoimenpi
teestä on muutoin soveltuvin osin voimassa, 
mitä ulosottolain 7 luvussa ja 9 luvun I §:ssä 
säädetään turvaaruistoimenpiteen täytäntöön
panosta, lakkaamisesta ja muutoksenhausta. 
Kiinnityksenhaltijan on kuuden viikon kulues
sa turvaamistoimenpiteestä haettava saatavan
sa maksua niin kuin ulosottolain 7 luvun 
II §:ssä säädetään uhalla, että turvaaruistoi
menpide muuten raukeaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta I9 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneen 
kiinnitetyn omaisuuden luovutuksen, yrityksen 
luovutuksen sekä elinkeinonharjoittajaa koske
van II §:ssä tarkoitetun muutoksen vaikutus 
yrityskiinnitykseen määräytyy tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten 
mukaan. 

Laki 
kaupparekisterilain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 2 päivänä helmikuuta I979 annetun kaupparekisterilain (129/79) I8 §:ään, sellaisena 

kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä huhtikuuta I988 annetulla lailla (390/88), uusi 4 
momentti seuraavasti: 

I8 § 

Rekisteriviranomainen ei saa merkitä elinkei
notoimintaa lopetetuksi tai yhteisöä purkautu
neeksi rekisteriviranomaiselle tehdyn ilmoituk
sen tai tiedonannon perusteella, jos elinkeinon
harjoittajan omaisuuteen on vahvistettu yritys
kiinnitys, ennen kuin yrityskiinnitys on kuole
tettu tai yrityksen luovutuksensaaja on ottanut 

vastatakseen kiinnityksestä saatavasta yritys
kiinnityslain 10 §:n mukaisesti, jollei kysymys 
ole yrityskiinnityslain (634/84) 27 §:n I mo
mentissa tarkoitetusta ilmoituksesta tai tiedo
nannosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta I9 

päivänä 
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3. 
Laki 

avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetun 

lain (389/88) 8 luvun 6 §:n 4 momentti seuraavasti: 

8 luku 

Yhtiömuodon muuttaminen ja yhtiöiden 
sulautuminen 

6 § 

Sulautuminen 

Jos sulautuvan yhtiön omaisuuteen on vah
vistettu yrityskiinnityslaissa (634/84) tarkoitet
tu yrityskiinnitys, sulautuvan yhtiön varat ja 
velat eivät siirry vastaanottavalle yhtiölle ennen 
kuin sulautumisesta on tehty merkintä kauppa-

rekisteriin. Merkintää sulautumisesta ei saa 
tehdä, jos sulautumiseen osallisista yhtiöistä 
useamman kuin yhden omaisuuteen on voimas
sa yrityskiinnitys, ennen kuin kiinnityksenhalti
jat ovat sopineet kiinnitysten etuoikeudesta ja 
etuoikeuden järjestämisestä on hakemuksen 
perusteella tehty merkintä yrityskiinnitysrekis
teriin. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

4. Laki 
osakeyhtiölain 14 luvun 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734178) 14 luvun 5 §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa laissa (643/84), sekä 
lisätään 14 luvun 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 24 päivänä 

elokuuta 1984 annetulla lailla ja 5 päivänä elokuuta 1983 annetulla lailla (687 /83), uusi 4 
momentti seuraavasti: 

14 luku 

Sulautuminen ja osakkeiden lunastaminen 
tytäryhtiössä 

5 § 
Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun sulau

tumissopimuksen hyväksyminen on rekisteröi
ty, yhtiöiden on haettava sulautuvan yhtiön 
kotipaikan tuomioistuimen tai, 2 §:ssä tarkoi
tetussa tapauksessa, vastaanottavalle yhtiölle 
yhtiöjärjestyksessä määrätyn kotipaikan tuo
mioistuimen lupa sulautumissopimuksen täy
täntöönpanaan uhalla, että sulautuminen muu
ten raukeaa. Hakemukseen on liitettävä selvi
tys sopimuksen hyväksymisen rekisteröimisestä 
sekä luettelo sulautuvan yhtiön tunnetuista vel
kojista ja heidän postiosoitteistaan. Muutoin 
on vastaavasti sovellettava, mitä 6 luvun 3 §:n 

2 ja 3 momentissa on siinä tarkoitetusta ta
pauksesta säädetty. Luvan myöntämistä tai 
epäämistä koskevasta päätöksestä on tuomiois
tuimen viivytyksettä toimitettava tieto rekiste
riviranomaiselle. 

Jos sulautumiseen osallisista yhtiöistä use
amman kuin yhden omaisuuteen on voimassa 
yrityskiinnityslaissa (634/84) tarkoitettu yritys
kiinnitys, ei sulautumisesta saa tehdä kauppa
rekisteriin merkintää ennen kuin kiinnityksen
haltijat ovat sopineet kiinnitysten etuoikeudes
ta ja etuoikeuden järjestämisestä on hakemuk
sen perusteella tehty merkintä yrityskiinnitysre
kisteriin. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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5. 
Laki 

osuuskuntalain 154 ja 155 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247/54) 154 §,sellaisena kuin 

se on 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa laissa (644/84), sekä 
lisätään 155 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

154 § 
Tuomioistuimen on kehotettava kuulutuksel

la kaikkia velkojia, jotka haluavat varata itsel
leen oikeuden saada saamisista maksun pur
kautuvalta osuuskunnalta, ilmoittamaan siitä 
kirjallisesti tuomioistuimelle määräpäivänä 
kolmen kuukauden kuluttua. Kuulutus on heti 
pantava nähtäville tuomioistuimen ilmoitustau
lulle, ja se on julkaistava virallisessa lehdessä 
kaksi kertaa, ensimmäisen kerran viimeistään 
kaksi ja toisen kerran viimeistään kuukautta 
ennen paikalletulopäivää. Tuomioistuimen on 
annettava kuulutuksesta erikseen tieto läänin
hallitukselle ja kaikille tunnetuille velkojille. 

Jos esitetään selvitys, että velkojat, jotka 
ovat tehneet 1 momentissa mainitun varauk
sen, ovat saaneet maksun saamisistaan tai että 
saamisista on asetettu tuomioistuimen hyväk-

6. 

symä vakuus, on tuomiOistuimen annettava 
suostumus sulautumiseen. 

155 § 

Jos sulautumiseen osallisista osuuskunnista 
useamman kuin yhden omaisuuteen on voimas
sa yrityskiinnityslaissa (634/84) tarkoitettu yri
tyskiinnitys, ei sulautumisesta saa tehdä kaup
parekisteriin merkintää ennen kuin kiinnityk
senhaltijat ovat sopineet kiinnitysten etuoikeu
desta ja etuoikeuden järjestämisestä on hake
muksen perusteella tehty merkintä yrityskiinni
tysrekisteriin. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
ulosottolain 5 luvun 8 a ja 10 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain 5 luvun 8 a §:n 3 momentti Ja 

10 a §, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa laissa (636/84), seuraavasti: 

5 luku 

Ulosmitatun omaisuuden rahaksi 
muuttamisesta 

8a§ 

Jos yrityksen koko omaisuus myydään yhte
nä kokonaisuutena, ostaja voi ottaa vastatak
seen myytyyn omaisuuteen kiinnitetystä saata
vasta yrityskiinnityslain 10 §:ssä säädetyin 
edellytyksin ja vaikutuksin, jos kiinnityksen-

haltija ennen kauppahinnan jakamista ilmoit
taa tähän suostuvansa. 

10 a § 
Kun sellaisen irtaimen omaisuuden huuto

kauppa, johon on vahvistettu yrityskiinnitys, 
on saanut lainvoiman ja kauppasumman jako 
on toimitettu, huutokaupan toimittajan on il
moitettava patentti- ja rekisterihallitukselle 
myymisestä ja siitä mitä kauppasumman jaossa 
on kertynyt kiinnityksenhaltijoille. Huutokau-
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pan toimittajan tulee tehdä kiinnitettyyn pant
tivelkakirjaan merkintä suorituksesta. Kun 
kiinnityksenhaltijan saatava tulee suoritetuksi 
panttivelkakirjan täyteen määrään, huutokau
pan toimittajan on liitettävä ilmoitukseen pant
tivelkakirja kiinnityksen kuolettamiseksi. 

Kun ostaja ottaa vastatakseen kiinnitetystä 
saatavasta 8 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla 
tavalla, huutokaupan toimittajan on ilmoitet
tava tästä patentti- ja rekisterihallitukselle yri-

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990 

tyskiinnitysrekisteriin merkitsemistä varten. 
Huutokaupan toimittajan on tehtävä panttivel
kakirjaan merkintä vastattavaksi ottamisesta. 

Huutokaupan toimittajan on tehtävä ilmoi
tus sellaisen saatavan perimiseksi toimitetun 
ulosmittauksen perääntymisestä, jonka vakuu
deksi on vahvistettu yrityskiinnitys. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Tarja Halonen 
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Liite 1 

1. 
Laki 

yrityskiinnityslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun yrityskiinnityslain (634/84) 4 §:n 2 momentti, 10, 

11 ja 12 §, 15 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 27 §:n 1 momentti ja 34 § sekä 
lisätään 9 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4§ 

Yrityskiinnityksen suhde muihin 
vakuusmuotoihin 

Jos rakennuksen tai yrityskiinnityksen koh
teena olevan muun omaisuuden omistaja saa 
omistusoikeuden kiinteistöön, jolla yrityskiin
nitetty omaisuus sijaitsee, yrityskiinnitys pysyy 
voimassa yrityskiinnityksen alaiseen omaisuu
teen siitä huolimatta, että tämän on katsottava 
kuuluvan kiinteistöön, ja yrityskiinnitys tuot
taa etuoikeuden maksun saantiin omaisuuden 
arvosta ennen kiinteistöön aikaisemmin vahvis
tettuja kiinnityksiä. Yrityskiinnitys pysyy voi
massa ja tuottaa etuoikeuden maksun saantiin 
myös, jos yrityskiinnityksen kohteena olevan 
omaisuuden omistajan ja kiinteistön omistajan 
välistä sopimusta kiinteistön käyttöön muute
taan siten, että käyttöoikeuteen ja rakennuk
siin voidaan vahvistaa kiinnitys kiinteän omai
suuden kiinnittämistä koskevien säännösten 
nojalla. Jos yrityskiinnityksen kohteena olevan 
omaisuuden omistaja luovuttaa sanotun omai
suuden kiinteistön omistajalle, yrityskiinnityk
sen pysyvyydestä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä tämän lain JO §:n 1 ja 2 momentissa 
säädetään. 

Jos rakennuksen tai yrityskiinnityksen koh
teena olevan muun siihen verrattavan omaisuu
den omistaja saa omistusoikeuden kiinteistöön, 
jolla kiinnitetty omaisuus sijaitsee, tai yritys
kiinnityksen kohteena oleva rakennus tai muu 
omaisuus luovutetaan sanotun kiinteistön 
omistajalle, yrityskiinnitys pysyy voimassa yri
tyskiinnityksen alaiseen omaisuuteen siitä huo
limatta, että tämän on katsottava kuuluvan 
kiinteistöön, ja yrityskiinnitys tuottaa etuoi
keuden maksun saantiin omaisuuden arvosta 
ennen kiinteistöön aikaisemmin vahvistettuja 
kiinnityksiä. Yrityskiinnitys pysyy voimassa ja 
tuottaa etuoikeuden maksun saantiin myös, jos 
yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden 
omistajan ja kiinteistön omistajan välistä sopi
musta kiinteistön käytöstä muutetaan siten, 
että käyttöoikeuteen ja rakennuksiin voidaan 
vahvistaa kiinnitys kiinteän omaisuuden kiin
nittämistä koskevien säännösten nojalla. Yri
tyskiinnitys raukeaa kuitenkin kuuden kuukau
den kuluttua siitä, kun yrityskiinnityksenhalti
ja sai tiedon omaisuuden luovutuksesta tai 
muusta oikeustoimesta, jonka johdosta yritys
kiinnityksen kohteena oleva omaisuus tuli kiin
teistön osaksi tai kiinteistön käyttöoikeuden 
yllä mainitusta muutoksesta, ja viimeistään 
kahden vuoden kuluttua sanotusta tapahtu
masta, jollei hän siihen mennessä hae saata
vansa maksua kiinnitetystä omaisuudesta ja 
ilmoita siitä rekisteriviranomaiselle. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

9 § 

Kiinnitetyn omaisuuden luovutus 

10 § 

Yrityksen luovutus 

Jos elinkeinonharjoittaja luovuttaa yrityksen 
ja kaiken elinkeinotoimintaan kuuluvan omai
suuden, johon on vahvistettu yrityskiinnitys, 
yrityskiinnitys pysyy voimassa ja tuottaa etuoi
keuden maksun saamiseen luovutetun yrityk
sen omaisuudesta ennen saatavaa, jonka va
kuudeksi vahvistettu kiinnitys on luovutuksen
saajan ottama tai jolle hän on antanut suostu
muksensa. Sama koskee yrityksen osan ja sii
hen kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutta
mista, johon on vahvistettu yrityskiinnitys ra
joitettuna siten kuin 5 §:n 2 momentissa on 
säädetty. 

Kiinnitys raukeaa kuuden kuukauden kulut
tua siitä, kun kiinnityksenhaltija sai tiedon 
luovutuksesta ja viimeistään kahden vuoden 
kuluttua luovutuksesta, jollei hän siihen men
nessä hae saatavansa maksua kiinnitetystä 

Jos elinkeinonharjoittaja myy tai muutoin 
luovuttaa yrityskiinnityksen kohteena olevan 
omaisuuden kokonaisuudessaan tai pääosin, 
yrityskiinnitys pysyy voimassa ja tuottaa etuoi
keuden maksun saamiseen luovutetusta omai
suudesta ennen luovutuksensaajan omaisuu
teen vahvistettua yrityskiinnitystä. Kiinnitys 
raukeaa kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun kiinnityksenhaltija sai tiedon luovu
tuksesta ja viimeistään kahden vuoden kulut
tua luovutuksesta, jollei hän siihen mennessä 
hae saatavansa maksua kiinnitetystä omaisuu
desta ja ilmoita siitä rekisteriviranomaiselle. 
Luovutettu omaisuus vapautuu kiinnityksestä 
kiinnityksenhaltijan saatavan tultua suoritetuk
si tai kun kiinnityksenhaltija on luopunut pe
rinnästä tai antanut vapautumiseen muutoin 
suostumuksensa. 

10 § 

Yrityksen luovutus ja kiinnityksen 
vastattavaksi ottaminen 

Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonhar
joittaja voi ottaa vastatakseen toisen elinkei
nonharjoittajan hänelle luovuttamaan elinkei
notoimintaan kuuluvaan omaisuuteen vahviste
tusta yrityskiinnityksestä. Edellytyksenä vastat
tavaksi ottamiselle on elinkeinotoiminnan ja 
kaiken siihen kuuluvan kiinnityskelpoisen 
omaisuuden luovuttaminen sekä se, että luovu
tettuun omaisuuteen ja luovutuksensaajan 
omaisuuteen vahvistettujen yrityskiinnityksien 
haltijat antavat tähän suostumuksensa ja sopi
vat kiinnitysten keskinäisestä etuoikeudesta. 
Vastattavaksi ottamista on yrityskiinnityksen 
vastattavaksi ottavan elinkeinonharjoittajan 
haettava rekisteriviranomaiselta kolmen kuu
kauden kuluessa luovutuksesta. Vastattavaksi 
ottaminen tapahtuu, kun siitä tehdään merkin
tä yrityskiinnitysrekisteriin. Vastattavaksi otta
misen jälkeen yrityskiinnitys kohdistuu vas
taanottajan kaikkeen yrityskiinnityskelpoiseen 
omaisuuteen. 

Mitä 1 momentissa säädetään, on soveltuvin 
osin voimassa silloin kun kysymys on yrityksen 
osan ja siihen kuuluvan sellaisen omaisuuden 
luovuttamisesta, johon on vahvistettu yritys
kiinnitys rajoitettuna siten kuin 5 §:n 2 mo-
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Voimassa oleva laki 

omaisuudesta ja ilmoita siitä rekisterinvirano
maiselle. 

Mitä 2 momentissa on säädetty, ei sovelleta, 
jos luovutuksensaaja ottaa vastatakseen kiinni
tetystä saatavasta sekä ilmoittaa siitä kiinnityk
senhaltijalle ja rekisteriviranomaiselle kolmen 
kuukauden kuluessa luovutuksesta. 

11 § 

Yrityksen jakaminen 

Mitä 10 §:ssä on säädetty yrityksen luovu
tuksen vaikutuksesta yrityskiinnityksen pysy
vyyteen, sovelletaan myös kun avoimen yhtiön 
tai kommandiittiyhtiön jaosta taikka yksityisen 
elinkeinonharjoittajan perinnonjaossa tai 
omaisuuden osituksessa yritys sekä omaisuus, 
jota yrityskiinnitys koskee, siirtyy jollekin yh
tiön tai kuolinpesän osakkaista, testamentin
saajalle tai elinkeinonharjoittajan puolisolle 
elinkeinotoiminnan jatkamista varten. Sama 
koskee yrityksen jakamista osakkaiden tai puo
lisoiden kesken elinkeinotoiminnan jatkamista 
varten. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu jako tai ositus 
toimitetaan elinkeinotoiminnan lopettamiseksi, 
kiinnitys pysyy voimassa. Kiinnityksenhaltijan 
on kuitenkin oikeutensa säilyttämiseksi nouda
tettava, mitä 10 §:n 2 momentissa on säädetty. 

12 § 

Elinkeinonharjoittajaa koskevat muutokset 

Elinkeinonharjoittajan yhtiömuodon muut
taminen ei vaikuta yrityskiinnityksen voimassa
oloon eikä kiinnityksen tuottamaan etuoikeu
teen. Sama koskee yksityisen elinkeinonhar
joittajan toiminimen muuttamista yhtiömuo
toiseksi. 

Tuomioistuin ei saa antaa lupaa sulautumis
sopimuksen täytäntöönpanoon, jos sulautuvis
ta yhteisöistä useamman kuin yhden omaisuu
teen on vahvistettu yrityskiinnitys, ennen kuin 
sille on esitetty kiinnityksenhaltijain sopimus 
kiinnitysten järjestämisestä. 

3 301143E 

Ehdotus 

mentissa säädetään. Vastattavaksi ottamisen 
edellytyksenä on lisäksi se, että kiinnitykset 
vastattavaksi ottamisen jälkeen täyttävät 5 §:n 
3 momentissa säädetyt vaatimukset. 

11 § 

E Iinkeinon h a r joi t tajaa 
muutokset 

koskevat 

Elinkeinonharjoittajan yhteisömuodon 
muuttaminen tai yksityisen elinkeinonharjoit
tajan, aatteellisen yhdistyksen tai säätiön elin
keinotoiminnan muuttaminen harjoitettavaksi 
avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön muo
dossa ei vaikuta yrityskiinnityksen voimassa
oloon eikä kiinnityksen tuottamaan etuoikeu
teen, jos muutos merkitään rekisteriin kauppa
rekisterilain (129/79) 14 §:ssä säädetyn muuto
silmoituksen perusteella. Sama koskee yritys
kiinnityksen voimassaoloa ja etuoikeutta sil
loin kun yksityinen elinkeinonharjoittaja, aat
teellinen yhdistys tai säätiö luovuttaa elinkei
notoiminnan ja kaiken siihen kuuluvan omai
suuden luovutuksensaajalle, joka tehtyään 
muutosilmoituksen jatkaa luovuttajan elinkei
notoimintaa. 

Yrityskiinnityksen voimassaotosta ja kiinni
tyksen tuottamasta etuoikeudesta yhteisön su
lautuessa on voimassa, mitä asianomaista yh
teisöä koskevassa laissa säädetään. 

12 § 

E 1 i n keinon h a r joi t t ajan 
perinnönjako ja omaisuuden 

ositus 

Kun elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuu
teen on vahvistettu yrityskiinnitys, kuolee, yri
tyskiinnitys kohdistuu kuolinpesään kuuluvaan 
yrityksen kiinnityskelpoiseen omaisuuteen. 

Jos yritys ja kaikki sen omaisuus, jota yri
tyskiinnitys koskee, elinkeinonharjoittajan pe
rinnönjaossa tai omaisuuden osituksessa siirtyy 
jollekin kuolinpesän osakkaista, testamentin
saajalle tai elinkeinonharjoittajan puolisolle 
elinkeinotoiminnan jatkamista varten, yritys-
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Voimassa oleva laki 

Kun elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuu
teen on vahvistettu yrityskiinnitys, kuolee, yri
tyskiinnitys kohdistuu kuolinpesään kuuluvaan 
kiinnityskelpoiseen omaisuuteen. 

Ehdotus 

kiinnityksen pysyvyydestä on voimassa, mitä 
11 § :n 1 momentissa säädetään. Jos jako tai 
ositus toimitetaan elinkeinotoiminnan lopetta
miseksi, kiinnitys pysyy voimassa. Kiinnityk
senhaltijan on kuitenkin oikeutensa säilyttämi
seksi noudatettava, mitä 9 § :n 3 momentissa 
säädetään. 

15 § 

Velkajan oikeus välittömään maksuun 

Velkoja saa hakea maksun kiinnitetystä 
omaisuudesta, vaikkei saatava olisikaan erään
tynyt: 

1) jos yritys tai sellainen yrityksen osa, jonka 
omaisuuteen yrityskiinnitys on vahvistettu, jae
taan lopettaa toimintansa tai luovutetaan tai 
vuokrataan toiselle taikka o·maisuutta luovute
taan vastoin 9 §:n 1 momentin säännöstä; 

Oikeus 1 momentissa tarkoitetun vaatimuk
sen esittämiseen lakkaa, jollei velkoja kolmen 
kuukauden kuluessa 1 momentissa mainitusta 
sekasta tiedon saatuaan hae saatavaa velallisel
ta. Silloin kun vaatimus perustuu yrityksen tai 
yrityksen osan luovutukseen, jakamiseen tai 
toiminnan lopettamiseen, vaatimus on esitettä
vä 10 §:n 2 momentissa säädetyssä määräajas
sa oikeuden menettämisen uhalla. 

27 § 

Yrityskiinnityksen poistaminen rekisteristä 

Yrityskiinnitys poistetaan ilmoituksen perus
teella rekisteristä elinkeinonharjoittajan lope
tettua toimintansa konkurssin taikka selvitys
tai suoritustilan johdosta. 

1) jos sellaisen yrityksen tai yrityksen osan 
toiminta, jonka omaisuuteen on vahvistettu 
yrityskiinnitys, lopetetaan tai koko yritys tai 
sen osa luovutetaan taikka yrityksen omaisuut
ta luovutetaan 9 §:n 3 momentissa tarkoitetulla 
tavalla tai vastoin 9 §:n 1 momentin säännöstä 
taikka kiinnitetty omaisuus tulee kiinteistön 
osaksi tai muutoin kiinteistökiinnityksen koh
teeksi kelpaavaksi 4 §:n 2 momentissa tarkoite
tulla tavalla; 

Oikeus saatavan perimiseen 1 momentin no
jalla lakkaa, jollei kiinnityksenhaltija kolmen 
kuukauden kuluessa 1 momentissa mainitusta 
seikasta tiedon saatuaan hae saatavaa velalli
selta. Silloin kun vaatimus perustuu 1 momen
tin 1 kohtaan, vaatimus on esitettävä 9 §:n 3 
momentissa säädetyssä määräajassa. 

27 § 

Yrityskiinnityksen poistaminen rekisteristä 

Elinkeinonharjoittajan lopetettua toimintan
sa konkurssin tai selvitys- tai suoritustilan joh
dosta yrityskiinnitys poistetaan yrityskiinnitys
rekisteristä sen jälkeen, kun toiminnan lopetta
misesta tai yhteisön purkamisesta on tätä kos
kevan ilmoituksen tai tiedonannon perusteella 
tehty merkintä kaupparekisteriin. Avoimen yh
tiön tai kommandiittiyhtiön selvitystilan joh-
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Voimassa oleva laki 

34 § 

Elinkeinonharjoittajan 
tietojenantovelvollisuus 

Elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuuteen 
on vahvistettu yrityskiinnitys, on velvollinen 
viipymättä ilmoittamaan kiinnityksenhaltijalle 
yrityksen toiminnan lopettamisesta, yrityksen 
jakamisesta, luovuttamisesta tai vuokraamises
ta sekä kiinitettyä omaisuutta kohdanneesta 
15 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta 
tapahtumasta. Hänen on myös annettava kiin
nityksenhaltijalle tämän pyynnöstä muutkin 
kiinnitettyä omaisuutta koskevat vakuuden ar
von toteamiseksi tarpeelliset tiedot. 

Ehdotus 

dosta saadaan yrityskiinnitys poistaa rekisteris
tä vain, jos selvitysmenettelyssä on noudatettu, 
mitä avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiös
tä annetun lain (389/88) 5 luvun 15 §:n 1-3 
momentissa säädetään. 

34 § 

Kiinnityksenhaltijan oikeuden 
turvaaminen 

Elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuuteen 
on vahvistettu yrityskiinnitys, on velvollinen 
viipymättä ilmoittamaan kiinnityksenhaltijalle 
yrityksen tai sen kiinnitetyn osan toiminnan 
lopettamisesta, yrityksen tai sen osan tai yri
tyksen 9§ :n 3 momentissa tarkoitetun omai
suuden luovuttamisesta, yrityksen sulautumi
sesta, elinkeinonharjoittajaa koskevista 
11 §:ssä tarkoitetuista muutoksista, kiinnitet
tyä omaisuutta kohdanneesta 15 §:n 1 momen
tin 2 kohdassa tarkoitetusta tapahtumasta sekä 
muista kiinnityksenhaltijan oikeuteen olennai
sesti vaikuttavista tapahtumista yrityksessä. 
Hänen on annettava kiinnityksenhaltijalle tä
män pyynnöstä myös muut kiinnitettyä omai
suutta koskevat vakuuden arvon toteamiseksi 
tarpeelliset tiedot. 

Jos ulosottomies harkitsee, että on vaara 
yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden 
hävittämisestä, pois viemisestä, luovuttamises
ta tai muusta hukkaamisesta kiinnityksenhalti
jan oikeutta loukaten, ulosottomiehen on kiin
nityksenhaltijan hakemuksesta viipymättä ja 
tilanteen vaatiessa vastapuolta kuulematta tur
vattava panttina olevan omaisuuden säilymi
nen tarpeellisessa määrin. Turvaamistoimenpi
teestä on muutoin soveltuvin osin voimassa, 
mitä ulosottolain 7 luvussa ja 9 luvun 1 § :ssä 
säädetään turvaamistoimenpiteen täytäntöön
panosta, lakkaamisesta ja muutoksenhausta. 
Kiinnityksenhaltijan on kuuden viikon kulues
sa turvaamistoimenpiteestä haettava saatavan
sa maksua niin kuin ulosottolain 7 luvun 
11 § :ssä säädetään uhalla, että turvaamistoi
menpide muuten raukeaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneen 
kiinnitetyn omaisuuden luovutuksen, yrityksen 
luovutuksen sekä elinkeinonharjoittajaa koske-
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Voimassa oleva laki 

2. 
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Ehdotus 

van 11 § :ssä tarkoitetun muutoksen vaikutus 
yrityskiinnitykseen määräytyy tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten 
mukaan. 

Laki 
kaupparekisterilain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 18 §:ään, sellaisena 

kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetulla lailla (390/88), uusi 4 
momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

18 § 

Rekisteriviranomainen ei saa merkitä elinkei
notoimintaa lopetetuksi tai yhteisöä purkautu
neeksi rekisteriviranomaiselle tehdyn ilmoituk
sen tai tiedonannon perusteella, jos elinkeinon
harjoittajan omaisuuteen on vahvistettu yritys
kiinnitys, ennen kuin yrityskiinnitys on kuole
tettu tai yrityksen luovutuksensaaja on ottanut 
vastatakseen kiinnityksestä yrityskiinnityslain 
JO §:n mukaisesti, jollei kysymys ole yrityskiin
nityslain (634/84) 27 §:n 1 momentissa tarkoi
tetusta ilmoituksesta tai tiedonannosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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3. 
Laki 

avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetun 

lain (389/88) 8 luvun 6 §:n 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 luku 

Yhtiömuodon muuttaminen ja yhtiöiden 
sulautuminen 

6 § 

Sulautuminen 

Jos sulautumiseen osallisista yhtiöistä use
amman kuin yhden omaisuuteen on vahvistettu 
yrityskiinnityslaissa (634/84) tarkoitettu yritys
kiinnitys, sulautuvan yhtiön varat ja velat eivät 
siirry vastaanottavalle yhtiölle eikä sulautumi
sesta tehdä kaupparekisteriin merkintää ennen 
kuin kiinnityksenhaltijat ovat sopineet kiinni
tysten järjestämisestä. 

Jos sulautuvan yhtiön omaisuuteen on vah
vistettu yrityskiinnityslaissa (634/84) tarkoitet
tu yrityskiinnitys, sulautuvan yhtiön varat ja 
velat eivät siirry Vastaanottavalie yhtiölle ennen 
kuin sulautumisesta on tehty merkintä kauppa
rekisteriin. Merkintää sulautumisesta ei saa 
tehdä, jos sulautumiseen osallisista yhtiöistä 
useamman kuin yhden omaisuuteen on voimas
sa yrityskiinnitys, ennen kuin kiinnityksenhalti
jat ovat sopineet kiinnitys/en etuoikeudesta ja 
etuoikeuden järjestämisestä on hakemuksen 
perusteella tehty merkintä yrityskiinnitysrekis
teriin. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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4. 
Laki 

osakeyhtiölain 14 luvun 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734178) 14 luvun 5 §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa laissa (643/84), sekä 
lisätään 14 luvun 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 24 päivänä 

elokuuta 1984 annetulla lailla ja 5 päivänä elokuuta 1983 annetulla lailla (687 /83), uusi 4 
momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

14 luku 

Sulautuminen ja osakkeiden lunastaminen 
tytäryhtiössä 

5 § 
Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun sulau

tumissopimuksen hyväksyminen on rekisteröi
ty, yhtiöiden on haettava sulautuvan yhtiön 
kotipaikan tuomioistuimen tai, 2 §:ssä tarkoi
tetussa tapauksessa, Vastaanottavalie yhtiölle 
yhtiöjärjestyksessä määrätyn kotipaikan tuo
mioistuimen lupa sulautumissopimuksen täy
täntöönpanoon uhalla, että sulautuminen muu
ten raukeaa. Hakemukseen on liitettävä selvi
tys sopimuksen hyväksymisen rekisteröiruisestä 
sekä luettelo sulautuvan yhtiön tunnetuista vel
kojista ja heidän postiosoitteistaan. Muutoin 
on vastaavasti sovellettava, mitä 6 luvun 3 §:n 
2 ja 3 momentissa on siinä tarkoitetusta ta
pauksesta säädetty. Yrityskiinnityksen luvan 
myöntämiselle asettamista edellytyksistä sääde
tään yrityskiinnityslaissa (634/84). Luvan 
myöntämistä tai epäämistä koskevasta päätök
sestä on tuomioistuimen viivytyksettä toimitet
tava tieto rekisteriviranomaiselle. 

5 § 
Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun sulau

tumissopimuksen hyväksyminen on rekisteröi
ty, yhtiöiden on haettava sulautuvan yhtiön 
kotipaikan tuomioistuimen tai, 2 §:ssä tarkoi
tetussa tapauksessa, vastaanottavalle yhtiölle 
yhtiöjärjestyksessä määrätyn kotipaikan tuo
mioistuimen lupa sulautumissopimuksen täy
täntöönpanoon uhalla, että sulautuminen muu
ten raukeaa. Hakemukseen on liitettävä selvi
tys sopimuksen hyväksymisen rekisteröiruisestä 
sekä luettelo sulautuvan yhtiön tunnetuista vel
kojista ja heidän postiosoitteistaan. Muutoin 
on vastaavasti sovellettava, mitä 6 luvun 3 § :n 
2 ja 3 momentissa on siinä tarkoitetusta ta
pauksesta säädetty. Luvan myöntämistä tai 
epäämistä koskevasta päätöksestä on tuomiois
tuimen viivytyksettä toimitettava tieto rekiste
riviranomaiselle. 

Jos sulautumiseen osallisista yhtiöistä use
amman kuin yhden omaisuuteen on voimassa 
yrityskiinnityslaissa (634/84) tarkoitettu yritys
kiinnitys, ei sulautumisesta saa tehdä kauppa
rekisteriin merkintää ennen kuin kiinnityksen
haltijat ovat sopineet kiinnitys/en etuoikeudes
ta ja etuoikeuden järjestämisestä on hakemuk
sen perusteella tehty merkintä yrityskiinnitysre
kisteriin. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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5. 
Laki 

osuuskuntalain 154 ja 155 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247 /54) 154 §, sellaisena kuin 

se on 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa laissa (644/84), sekä 
lisätään 155 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

154 § 
Oikeuden on kehotettava koulutuksella kaik

kia velkojia, jotka haluavat varata itselleen 
oikeuden saada saamisista maksun purkautu
valta osuuskunnalta, ilmoittamaan siitä kirjal
lisesti oikeudelle määräpäivänä kolmen kuu
kauden kuluttua. Kuulutus on heti pantava 
nähtäville oikeuden ilmoitustaululle ja oikeu
den toimesta julkaistava virallisessa lehdessä 
kaksi kertaa, ensimmäisen kerran viimeistään 
kaksi ja toisen kerran viimeistäiin kuukautta 
ennen paikalletulopäivää. Koulutuksesta on oi
keuden toimesta erikseen annettava tieto lää
ninhallitukselle ja kaikille tunnetuille velkojil
le. Jos esitetään selvitys, että velkojat, jotka 
ovat tehneet edellä mainitun varauksen, ovat 
saaneet maksun saamisistaan tai että saamisista 
on asetettu oikeuden hyväksymä vakuus, on 
oikeuden annettava suostumus sulautumiseen. 
Yrityskiinnityksen suostumuksen antamiselle 
asettamista edellytyksistä säädetään yrityskiin
nityslaissa (634/84). 

Ehdotus 

154 § 
Tuomioistuimen on kehotettava koulutuksel

la kaikkia velkojia, jotka haluavat varata itsel
leen oikeuden saada saamisista maksun pur
kautuvalta osuuskunnalta, ilmoittamaan siitä 
kirjallisesti tuomioistuimelle määräpäivänä 
kolmen kuukauden kuluttua. Kuulutus on heti 
pantava nähtäville tuomioistuimen ilmoitustau
lulle, ja se on julkaistava virallisessa lehdessä 
kaksi kertaa, ensimmäisen kerran viimeistään 
kaksi ja toisen kerran viimeistään kuukautta 
ennen paikalletulopäivää. Tuomioistuimen on 
annettava koulutuksesta erikseen tieto läänin
hallitukselle ja kaikille tunnetuille velkojille. 

Jos esitetään selvitys, että velkojat, jotka 
ovat tehneet 1 momentissa mainitun varauk
sen, ovat saaneet maksun saamisistaan tai että 
saamisista on asetettu tuomioistuimen hyväk
symä vakuus, on tuomioistuimen annettava 
suostumus sulautumiseen. 

155 § 

Jos sulautumiseen osallisista osuuskunnista 
useamman kuin yhden omaisuuteen on voimas
sa yrityskiinnityslaissa (634/84) tarkoitettu yri
tyskiinnitys, ei sulautumisesta saa tehdä kaup
parekisteriin merkintää ennen kuin kiinnityk
senhaltijat ovat sopineet kiinnitysten etuoikeu
desta ja etuoikeuden järjestämisestä on hake
muksen perusteella tehty merkintä yrityskiinni
tysrekisteriin. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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6. 
Laki 

ulosottolain 5 luvun 8 a ja 10 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain 5 luvun 8 a §:n 3 momentti ja 

10 a §, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa laissa (636/84), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 luku 

Ulosmitatun omaisuuden rahaksi 
muuttamisesta 

8 a § 

Jos yrityksen omaisuus myydään yhtenä ko
konaisuutena, kiinnityksenhaltija saa jättää 
saatavansa omaisuuteen kiinnitetyksi, jos hän 
ennen kauppahinnan jakamista ilmoittaa siitä 
ja ostaja ottaa vastatakseen saatavasta. 

10 a § 
Kun sellaisen irtaimen omaisuuden huuto

kauppa, johon on vahvistettu yrityskiinnitys, 
on saanut lainvoiman ja kauppasumman jako 
on toimitettu, huutokaupan toimittajan on il
moitettava patentti- ja rekisterihallitukselle 
myymisestä sekä huutokaupassa 8 a §:n 3 mo
mentissa tarkoitetulla tavalla pysytetyistä kiin
nityksistä. Huutokaupan toimittajan on tehtä
vä ilmoitus myös sellaisen saatavan perimiseksi 
toimitetun ulosmittauksen perääntymisestä, 
jonka vakuudeksi on vahvistettu yrityskiinni
tys. 

Jos yrityksen koko omaisuus myydään yhte
nä kokonaisuutena, ostaja voi ottaa vastatak
seen myytyyn omaisuuteen kiinnitetystä saata
vasta yrityskiinnityslain JO§ :ssä säädetyin 
edellytyksin ja vaikutuksin, jos kiinnityksen
haltija ennen kauppahinnan jakamista ilmoit
taa tähän suostuvansa. 

10 a § 
Kun sellaisen irtaimen omaisuuden huuto

kauppa, johon on vahvistettu yrityskiinnitys, 
on saanut lainvoiman ja kauppasumman jako 
on toimitettu, huutokaupan toimittajan on il
moitettava patentti- ja rekisterihallitukselle 
myymisestä ja siitä mitä kauppasumman jaossa 
on kertynyt kiinnityksenhaltijoille. Huutokau
pan toimittajan tulee tehdä kiinnitettyyn pant
tivelkakirjaan merkintä suorituksesta. Kun 
kiinnityksenhaltijan saatava tulee suoritetuksi 
panttivelkakirjan täyteen määrään, huutokau
pan toimittajan on liitettävä ilmoitukseen pant
tivelkakirja kiinnityksen kuolettamiseksi. 

Kun ostaja ottaa vastatakseen kiinnitetystä 
saatavasta 8 a § :n 3 momentissa tarkoitetulla 
tavalla, huutokaupan toimittajan on ilmoitet
tava tästä patentti- ja rekisterihallitukselle yri
tyskiinnitysrekisteriin merkitsemistä varten. 
Huutokaupan toimittajan on tehtävä panttivel
kakirjaan merkintä vastattavaksi ottamisesta. 

Huutokaupan toimittajan on tehtävä ilmoi
tus sellaisen saatavan perimiseksi toimitetun 
ulosmittauksen perääntymisestä, jonka vakuu
deksi on vahvistettu yrityskiinnitys. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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Luonnos Liite 2 

Asetus 
yrityskiinnitysasetuksen muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 
muutetaan 30 päivänä syyskuuta 1985 annetun yrityskiinnitysasetuksen (778/85) 3 §:n 3 

momentti, 6 §:n 3 momentti, 12 §:n 1 momentin 3 ja 7 kohta ja 2 momentti, 13 §:n 3 momentti 
ja 14 § seuraavasti: 

3 § 

Asian laatu ilmaistaan merkitsemällä, kos
keeko hakemus kiinnityksen vahvistamista, 
kiinnityksen laajentamista, kiinnitysten yhdis
tämistä, kiinnityksen kuolettamista, kiinnitys
ten keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muutta
mista vai kiinnityksen vastattavaksi ottamista. 

6 § 

Asiakirjavihkot arkistoidaan asianumeron 
mukaisessa järjestyksessä. 

12 § 
Muistutustietoina merkitään rekisteriin: 

3) kiinnitettyyn omaisuuteen kohdistettu 
ulosmittaus, takavarikko, myymis- ja hukkaa
miskielto tai kiinnitetyn omaisuuden huuto
kauppa taikka elinkeinonharjoittajan omaisuu
den hakeminen ja luovuttaminen konkurssiin 
tai päätös elinkeinonharjoittajan selvitys- tai 
suoritustilasta sekä näitä tietoja koskevat muu
tokset; 

7) yrityskiinnityslain 4 §:n 2 momentissa, 
9 §:n 3 momentissa tai 12 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu ilmoitus saatavan hakemisesta; 

Kun 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
merkintää on muutettu, rekisteriviranomaisen 
on ilmoitettava tästä rekisteriin merkitylle ai
kaisemmalle panttivelkakirjan haltijalle ja jäl
kipantin saajalle. Kun tehdään 1 momentin 7 
kohdan mukainen ilmoitus, siinä on yksilöitä
vä kiinnitys, jonka perusteella ilmoitus on 
tehty, mainittava maksettavaksi haetun saata-
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van määrä, ilmoitettava milloin haaste tai muu 
hakemus on jätetty tuomioistuimelle tai muulle 
viranomaiselle sekä esitettävä näistä selvitys. 

13§ 

Kiinnitysten etuoikeuden järjestämistä kiin
nityksenhaltijain sopimusta vastaavaksi yhtei
söjen sulautuessa on haettava noudattaen so
veltuvin osin mitä kiinnitysten keskinäisen 
etuoikeuden muuttamisesta säädetään. 

14 § 
Merkintä kiinnityksen vastattavaksi ottami

sesta tehdään omaisuutta luovuttaneen ja kiin
nityksen vastattavaksi ottaneen elinkeinonhar
joittajan rekisteritietoihin. Tiedot vastattavaksi 
otetusta kiinnityksestä ja kiinnitystä koskevista 
muistutustiedoista siirretään kiinnityksen vas
tattavaksi ottaneen rekisteritietoihin. 

Merkintä 12 §:n 1 momentin 7 kohdan mu
kaisesta ilmoituksesta tehdään omaisuutta luo
vuttaneen ja omaisuutta saaneen kaupparekis
teriin merkityn elinkeinonharjoittajan rekisteri
tietoihin tai sen elinkeinonharjoittajan rekiste
ritietoihin, jonka omaisuus on tullut yrityskiin
nityslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ta
valla kiinteistökiinnityksen piiriin kuuluvaksi. 

Merkintä 2 momentissa tarkoitetusta ilmoi
tuksesta poistetaan yrityskiinnitysrekisteristä 
saatavan tultua maksetuksi, perinnän rauettua 
tai kun kiinnityksenhaltija antaa siihen suostu
muksensa tai merkintä on menettänyt muutoin 
merkityksensä. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 




