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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinon harjoittamisen 
oikeudesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen Iiittyviksi 
laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annet
tua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
elinkeinon harjoittamisen oikeus olisi luonnol
lisella henkilöllä, jolla on asuinpaikka Euroo
pan talousalueella, suomalaisella yhteisöllä ja 
säätiöllä sekä täällä sivuliikkeen rekisteröineel
lä ulkomaisella yhteisöllä ja säätiöllä, joka on 
perustettu jonkin Euroopan talousalueeseen 
kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja 
jolla on sääntömääräinen kotipaikka, kes
kushallinto tai päätoimipaikka jossakin Euroo
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Li
säksi ehdotetaan, että elinkeinon harjoittamista 
koskevista edellytyksistä voitaisiin kauppa- ja 
teollisuusministeriön luvalla poiketa. 

Voimassa olevassa laissa ulkomaalaisen tai 
ulkomaisen elinkeinonharjoittajan, joka aikoo 
perustaa maahan sivuliikkeen, oikeus harjoit
taa elinkeinoa on erityisestä luvasta riippuvai
nen. Elinkeinolupamenettelystä ehdotetaan 
luovuttavaksi. Samalla ehdotetaan luovutta
vaksi verovakuuden asettamisvelvollisuudesta 
ja kumottavaksi ulkomaalaisia koskeva kielto 
harjoittaa kulkukauppaa. 

Samalla ehdotetaan, että elinkeinonharjoitta
jalla on oltava, jos hänellä tai kenelläkään 
nimenkirjoittamiseen oikeutetulla ei ole koti
paikkaa Suomessa, edustaja, jolla on kotipaik-
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ka Suomessa. Edustajalla tulee olla oikeus 
ottaa päämiehensä puolesta vastaan haasteita 
ja muita tiedoksiantoja .. 

Maistraatille tai nimismiehelle tehtävästä 
elinkeinoilmoituksesta ehdotetaan luovuttavak
si ja siirryttäväksi kaupparekisterilain mukai
seen ilmoitusmenettelyyn. Samoin ehdotetaan 
luovuttavaksi suomalaisen sivuliikkeen ilmoi
tusvelvollisuudesta. 

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi kauppare
kisterilakia, verotuslain 44 §:n 2 momenttia ja 
liikevaihtoverolain 85 §:n 2 momenttia. Kaup
parekisterilain muutos seuraa elinkeinon har
joittamisen oikeudesta annetun lain mukaisen 
elinkeinoilmoitusmenettelyn uudistamisesta. 
Perusilmoituksen tekemisvelvollisuutta kauppa
rekisteriin ehdotetaan laajennettavaksi vastaa
maan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta an
netussa laissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta. 
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen 
perusilmoituksesta säädettäisiin laissa. Ehdote
tut muutokset verotuslakiin ja liikevaihtovero
lakiin ovat luonteeltaan teknisiä ja seuraavat 
toimivaltaisen viranomaisen muuttumisesta. 

Esitys liittyy Euroopan talousalueesta teh
tyyn sopimukseen (ETA-sopimus) ja ehdotetut 
lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan saman
aikaisesti sopimuksen kanssa. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen mer
kitys 

1.1. Esityksen tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on elinkeinon harjoit
tamisen oikeudesta annetun lain, jäljempänä 
elinkeinolaki, saattaminen vastaamaan sekä 
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 
asettamia vaatimuksia että lupahallinnon uu
distamiselle asetettuja tavoitteita. Suomi on 
ETA-sopimuksessa sitoutunut saattamaan lain
säädäntönsä syrjimättömyysperiaatteen mukai
seksi ja noudattamaan tätä periaatetta. Syrji
mättömyysperiaatteella tarkoitetaan lähinnä 
kansallisen kohtelun periaatetta. Sijoittautu
misoikeutta ja palveluiden tarjoamisen vapaut
ta koskevat sopimusmääräykset velvoittavat 
sopimuspuolet saattamaan lainsäädäntönsä 
muotoon, joka sallii Euroopan talousalueeseen 
kuuluvien valtioiden (ETA-valtio) kansalaisten 
harjoittaa elinkeinotoimintaa vastaavin ehdoin 
vastaanottajavaltion omiin kansalaisiin näh
den. 

Sijoittautumisoikeuden vastaiset rajoitukset 
lainsäädännössä koskevat paitsi oikeutta har
joittaa elinkeinoa eli elinkeino-oikeutta myös 
oikeutta omistaa yrityksiä sekä hallinnoida 
niitä. Hallitus on antanut esityksen laeiksi 
osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, 
avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä an
nettuun lakiin, osuuskuntalakiin, prokurala
kiin, säätiölakiin sekä vesilakiin sisältyvien 
kansalaisuus- ja kotipaikkavaatimusten muut
tamisesta (HE 236/1992 vp). Ulkomaalaisrajoi
tukset yhteisölainsäädännössä kohdistuvat yh
teisön perustajaan, yhteisön hallintoon, kuten 
hallituksen jäseneen ja toimitusjohtajaan, sekä 
tilintarkastajaan. Asuinpaikkavaatimuksia kos
kevien säännösten osalta valmistelussa on otet
tava huomioon Euroopan yhteisöjen tuomiois
tuimen 25 päivänä heinäkuuta 1991 antama 
päätös (C-221189), jossa tuomioistuin katsoi 
olevan Euroopan talousyhteisön perustamisso
pimuksen (Rooman sopimus) 52 artiklan vas
taista asettaa kalastusaluksen rekisteröinnin 
edellytykseksi laivan omistajien, johtajien ja 
muiden toiminnasta vastaavien henkilöiden 
asuminen rekisteröintivaltiossa. Myös tuomio
istuimen aikaisemmassa oikeuskäytännössä on 
asumisvaatimuksia pidetty peitettynä kansalai
suuden perusteella harjoitettavana syrjintänä. 

Yhtiölainsäädännössä säädettyjä kansalai-

suus- ja asuinpaikkavaatimuksia on perusteltu 
muun muassa sillä, että yhtiön velkojien ja 
sopimuskumppanien oikeudet voidaan turvata, 
jos yhtiön vastuulliset henkilöt ja heidän omai
suutensa ovat Suomen tuomioistuinten ja täy
täntöönpanoviranomaisten lainkäyttövallan 
alaisena. Lisäksi on haluttu varmistaa, että 
henkilöt, jotka vastaavat yhtiön toiminnasta, 
tuntevat Suomen lainsäädäntöä sekä, että Suo
mesta on aina tavoitettavissa vastuunalainen 
henkilö, jonka puoleen yhtiötä koskevassa asi
assa voidaan kääntyä. 

Jos yhteisön johdon kansalaisuus- ja asuin
paikkavaatimuksesta luovutaan, olisi perustel
tua, että tilanteessa, jossa kenelläkään yhteisön 
nimen kirjoittamiseen oikeutetulla ei ole koti
paikkaa Suomessa, yhteisöllä olisi edustaja, 
jolla on kotipaikka Suomessa. Kiinteä sidos 
valtioon, jossa elinkeinotoimintaa harjoitetaan, 
olisi perusteltua muun muassa haasteiden ja 
muiden tiedoksiantojen tiedoksisaattamiseksi. 
Edustajan asettamisvelvollisuudesta voitaisiin 
säätää kussakin yhteisölaissa sekä säätiölaissa 
erikseen. Velvollisuudesta voidaan kuitenkin 
luontevimmin säätää kaikkea elinkeinotoimin
taa koskevassa yleislaissa. 

Edellä esitetyn lisäksi esityksen tavoitteena 
on elinkeinolain saattaminen vastaamaan lupa
hallinnon uudistamistavoitteita. Valtioneuvosto 
on 27 päivänä heinäkuuta 1989 antamassaan 
lupahallinnon uudistamista koskevassa periaa
tepäätöksessä edellyttänyt lupien vähentämistä, 
lupa-asioiden käsittelyaikojen lyhentämistä ja 
viranomaisten yhteistyön tehostamista asioiden 
käsittelyssä. Myös hallitusohjelmassa edellyte
tään, että elinkeinotoimintaa koskevat tarpeet
tomat 1uvanvaraisuudet ja muut rajoitukset 
poistetaan. 

Nykyisessä elinkeinolaissa säädetyn elinkei
noilmoituksen merkitys on kyseenalainen. Elin
keinoilmoitus tehdään maistraatille tai nimis
miehelle siinä kunnassa, jossa elinkeinotoimin
taa tullaan harjoittamaan. Elinkeinoilmoituk
sista ei ole laadittu valtakunnallista koostetta 
eikä ilmoitus ole myöskään ollut määrämuo
toinen. Ilmoituksessa esitetään selvitystä sei
koista, jotka suurelta osin ilmenevät jo kaup
parekisteriin ilmoitettavista tiedoista. Samojen 
tietojen esittäminen kahdelle eri rekisteriviran
omaiselle ei ole tarkoituksenmukaista eikä pe
rusteltua. Elinkeinoilmoituksen yhdistämisellä 
kaupparekisteri-ilmoitukseen poistetaan pääl-
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lekkäisyyttä ja lisätään koostetusti saatavaa 
informaatiota. Täten olisi perusteltua yksinker
taistaa menettelyä siten, että elinkeinonharjoit
taja tekisi vain yhden useita tarkoitusperiä 
palvelevan ilmoituksen. 

1.2. Esityksen pääkohdat 

Edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamisek
si ehdotetaan elinkeinolakia muutettavaksi. 
Pääasiallinen tavoite saavutetaan kumoamaHa 
säännökset, jotka koskevat ulkomaalaisen ja 
ulkomaisen elinkeinonharjoittajan, joka haluaa 
perustaa maahan sivuliikkeen, velvollisuutta 
elinkeinoluvan hankkimiseen ja verovakuuden 
asettamiseen. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi, että 
elinkeino-oikeus määräytyisi luonnollisella hen
kilöllä asuinpaikan mukaan. Jotta henkilöllä 
olisi asuinpaikka Euroopan talousalueella, 
edellytetään asumiselta tiettyä pysyvyyttä. Ul
komaiselta yhteisöitä ja säätiöltä, joka haluaa 
harjoittaa elinkeinoa Suomessa sivuliikkeen 
kautta, edellytettäisiin, että yhteisö tai säätiö 
on perustettu jonkin ETA-valtion lainsäädän
nön mukaan ja että sillä on sääntömääräinen 
kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka 
jossakin ETA-valtiossa. Lisäksi sivuliike tulisi 
rekisteröidä ennen toiminnan aloittamista. Voi
massa olevan kaupparekisterilain (129179) mu
kaan Suomeen sivuliikkeen perustavan ulko
maisen elinkeinonharjoittajan on ennen toimin
nan aloittamista tehtävä perusilmoitus kauppa
rekisteriviranomaiselle. Rekisteröitymistä kos
keva vaatimus ei siten muuta käytäntöä nykyi
sestä. 

Elinkeino-oikeuden edellytykseksi ehdotettu 
asuinpaikan vaatimus vastaa yleistä eurooppa
laista kehitystä. Euroopan yhteisöjen (EY) ja 
Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenval
tiot solmivat 16 syyskuuta 1988 kansainväli
seen yksityisoikeuteen kuuluvan yleissopimuk
sen tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöön
panosta eli niin sanotun Luganon sopimuksen. 
Sopimuksen mukaan henkilö, jolla on koti
paikka jossain sopimusvaltiossa, voidaan kan
salaisuudesta riippumatta haastaa ja tuomita 
toisen sopimusvaltion tuomioistuimessa. Yksi
tyisoikeudellista vaatimusta koskevat ratkaisut 
ovat henkilön kotipaikan sopimusvaltiossa täy
täntöönpanokelpoisia ilman erityistä tutkinta
menettelyä. 

Yleissopimuksen kannalta olennaista on ko-

tipaikka ('domicile') eikä kansalaisuus. Koti
paikalla tarkoitetaan tässä valtiota, jossa hen
kilö asuu pysyvästi. Jokaisella on jossakin 
kotipaikkansa eikä kenelläkään voi olla kahta 
pysyvää asuinpaikkaa. Käsite sisältää siten 
myös viittauksen pysyvän asuinvaltion kansal
liseen lainsäädäntöön pysyvyyden virallistamis
tavan suhteen. Luganon sopimus tuli kansain
välisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. 
Suomen osalta on hallituksen esitys tuomiois
tuinten toimivaltaa sekä tuomioiden täytän
töönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevan 
yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjo
jen eräiden määräysten hyväksymisestä annettu 
syyskuussa 1992. 

Ulkomaalaiselle asetettu kielto harjoittaa 
kulkukauppaå ehdotetaan kumottavaksi. Kul
kukauppiaiden, kiertomyymäläkauppiaiden ja 
kiertokauppiaiden harjoittama osto- ja myyn
titoiminta kuuluu Euroopan yhteisöjen neuvos
ton 16 päivänä kesäkuuta 1975 annetun toi
menpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelu
jen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämi
sen helpottamiseksi liikkuvan kaupan toimin
nassa ja erityisesti tätä toimintaa koskevista 
siirtymätoimenpiteistä direktiivin (75/369/ETY) 
soveltamisalaan. Direktiivi velvoittaa jäsenval
tiot saattamaan lainsäädäntönsä syrjimättö
myysperiaatteen mukaiseksi. Mainittu direktiivi 
on ETA-sopimuksen liitesäännöstössä, joten 
sopimusosapuolten kansalaisten osalta kielto 
tulisi joka tapauksessa kumottavaksi. Edelleen 
ehdotetaan kumottavaksi säännös ulkomaalai
sen oikeudesta ilman hakemusta ja lupaa os
tella maataistuotteita ja myyskennellä aluksel
laan maahan kuljettamiaan ruokatarvikkeita. 

Elinkeinolaissa ehdotetaan säädettäväksi 
yleiseksi edellytykseksi ilmoituksenvaraisen 
elinkeinon harjoittamiselle, että elinkeinonhar
joittajalla on oltava edustaja, jolla on kotipaik
ka Suomessa ja jolla on oikeus tämän puolesta 
ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja. 
Edustajan asettamista koskeva velvollisuus ei 
kuitenkaan koskisi yksityistä elinkeinonharjoit
tajaa, jolla on kotipaikka Suomessa, eikä yh
teisöä ja säätiötä, jolla on haasteiden ja muiden 
tiedoksiantojen vastaanottamiseen oikeutettu, 
yhteisöstä tai säätiöstä pidettävään rekisteriin 
merkitty muu edustaja, jolla on kotipaikka 
Suomessa. Käytännössä ainakin jollakin kaup
pa-, yhdistys- tai säätiörekisteriin merkityllä 
passiiviseen edustamiseen oikeutetulla on koti
paikka Suomessa, jolloin puheena olevaa eri
tyisen edustajan asettamiseen velvoittavaa 
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säännöstä ei sovellettaisi. Jos esimerkiksi osa
keyhtiön prokuristilla, toimitusjohtajalla, halli
tuksen jäsenellä tai nimen kirjoittamiseen oi
keutetulla ei ole kotipaikkaa Suomessa, ehdo
tetaan, että elinkeinonharjoittajan olisi asetet
tava edustaja ja ilmoitettava hänet kauppare
kisteriin merkittäväksi. Kotipaikalla tarkoitet
taisiin säännöksessä väestökirjalain (141/69) 
mukaista kotipaikkaa. 

Elinkeinoilmoitusmenettelyä ehdotetaan uu
distettavaksi. Ehdotuksen toteuttaminen edel
lyttää luonnollisten henkilöiden sekä elinkeino
toimintaa harjoittavien aatteellisten yhdistysten 
ja säätiöiden kaupparekisterilain mukaisen il
moitusvelvollisuuden laajentamista vastaamaan 
elinkeinolaissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta. 
Muutos lisäisi jossakin määrin perusilmoituk
sen tekemiseen velvoitettuja sekä perusilmoi
tukseen liitettäviä asiakirjoja ja siinä ilmoitet
tavia tietoja. Elinkeinonharjoittajan kannalta 
tilanne selkiytyisi, koska esimerkiksi yrityksen 
perustamiseen ja elinkeinotoiminnan aloittami
seen liittyvät ilmoitukset tehtäisiin yhdelle vi
ranomaiselle. Samojen tietojen esittäminen 
kahdelle eri rekisteriviranomaiselle ei ole tar
koituksenmukaista eikä perusteltua. 

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi suoma
laisten sivuliikkeiden ilmoitusvelvollisuudesta 
ja vastaavan hoitajan asettamisesta. Voimassa 
olevan elinkeinolain 9 §:n mukaan sivuliikkeen 
eli osaston tai haaraliikkeen perustamisesta on 
tehtävä elinkeinoilmoitus. Velvollisuus kattaa 
sekä toiselle paikkakunnalle perustettavan si
vuliikkeen että ulkomaisen elinkeinonharjoitta
jan Suomeen perustettavan sivuliikkeen. Toisel
le paikkakunnalle perustettavan sivuliikkeen 
ilmoittamisella ei voida katsoa olevan itsenäistä 
merkitystä. Sivuliike toimii pääliikkeen toimi
nimeä käyttäen, joten se voidaan yksilöidä 
suhteessa pääliikkeeseensä. 

Elinkeinolain 1 § ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että ulkomaisen elinkeinonharjoittajan 
elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytyk
seksi säädettäisiin sivuliikkeen rekisteröiminen. 
Kyseisestä sivuliikkeestä olisi aina tehtävä 
kaupparekisterilain mukainen perusilmoitus, 
jonka yhteydessä tutkittaisiin ilmoituksenvarai
sen elinkeinon harjoittamiselle elinkeinolain 
6 §:ssä asetettujen edellytysten toteutuminen. 
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen 
vastuunalaisen hoitajan asettamisvelvollisuu
desta ei ole tällöin tarpeen säätää erikseen, 
koska vähimmäisvaatimuksena olisi ehdotetun 
6 §:n 3 momentissa säädettävän edustajan aset-

tamiseen velvoittava säännös. Elinkeinonhar
joittajan oman harkinnan varaan jäisi sivuliik
keen edustajalle annettavan valtuutuksen muu 
laajuus. 

2. Nykyinen tilanne ja asian valmis
telu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö 

2.1.1.1. Laki elinkeinon harjoittamisen oikeu
desta 

Voimassa oleva elinkeinon harjoittamisen 
oikeudesta annettu laki on vuodelta 1919. Laki 
vastaa elinkeinovapautta ja ulkomaalaisen elin
keinonharjoittamisoikeutta koskevien säännös
ten osalta vuonna 1879 elinkeinoista annettua 
asetusta, joka kumottiin lopullisesti 28 päivänä 
marraskuuta 1952 elinkeinoista 31 päivänä 
maaliskuuta 1879 annetun asetuksen kumoami
sesta ja pakollisten elinkeinoyhdistysten lak
kauttamisesta annetulla lailla (411/52). Elinkei
nolaissa säädetty ulkomaalaisen elinkeino-oi
keuteen kohdistuva sääntely pohjautuu siten 
1800-luvun taustaoletuksille. 

Elinkeinolaissa ilmaistaan elinkeinovapauden 
periaate. Sen mukaan Suomen kansalaisella ja 
laillisesti perustetulla yhteisöllä, joka sääntöjen
sä mukaan on oikeutettu harjoittamaan elin
keinoa, on oikeus harjoittaa kaikenlaista hyvän 
tavan mukaista liikettä tai muuta elinkeinoa 
Suomessa. Elinkeinovapaus on voimassa sil
loin, kun lain 3 §:n 1-27 kohdassa mainittuja 
elinkeinoja koskevista säännöksistä ei muuta 
johdu. 

Elinkeinot jaetaan niin sanottuihin vapaisiin 
ja ohjesääntöisiin elinkeinoihin. Vapaita elin
keinoja ovat elinkeino omaksi elatukseksi sekä 
ilmoituksenvaraiset elinkeinot Lain 5 §:n mu
kainen itsensä elättämisen oikeus on riippuma
ton luvasta ja ilmoituksesta. Jotta toiminta 
kuuluisi itsensä elättämisen oikeuden piiriin 
edellytetään, ettei elinkeinon harjoittamisessa 
käytetä muita apulaisia kuin aviopuolisoa tai 
suoraan etenevää polvea olevia vajaavaltaisia 
jälkeläisiä ja toimintaa harjoitetaan liikehuo
neistoa, konttoria tai erityistä myyntipaikkaa 
pitämättä. Tämä itsensä elättämisen oikeus on 
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myös sillä, joka ei hallitse itseään ja omaisuut
taan. Koska laissa säädetään ilmoitusvelvolli
suudesta ja elinkeinoluvan hankkimisesta vain 
tiettyjen edellytysten täyttyessä, voidaan pää
tellä, että kaikissa muissa tapauksissa saa 
jokainen elinkeino-oikeuden soveltamisalaan 
kuuluva harjoittaa laillista ja hyvän tavan 
mukaista elinkeinoa lupaa siihen hankkimatta 
ja elinkeinoilmoitusta tekemättä sekä riippu
matta siitä, hallitseeka itseään ja omaisuuttaan. 

Vapaa elinkeino on ilmoituksenvarainen, mi
käli jompikumpi tai kumpikaan itsensä elättä
misen oikeuden edellytyksistä ei toteudu. Ilmoi
tuksenvaraisen elinkeinon harjoittajan tulee 
lain 6 §:n mukaan hallita itseään ja omaisuut
taan. Toisaalta 6 §:n 2 momentin mukaan 
toimitinan harjoittaminen on mahdollista va
jaavaltaisellekin holhoojan suostumuksella. 

Ohjesääntöisistä elinkeinoista säädetään lain 
3 §:ssä. Pykälässä mainittuja elinkeinoja koske
vat säännökset sisältävät sekä elinkeinonhar
joittajaan että harjoitettavaan toimintaan koh
distuvia säännöksiä. Useilla säännellyillä aloilla 
vaaditaan elinkeinolupa. Eräillä aloilla ulko
maalaisen oikeutta harjoittaa elinkeinoa on 
rajoitettu tai se on kokonaan kielletty. 

Elinkeinotoimintaa Suomessa harjoittava ul
komaalainen tai sivuliikkeen kautta toimintaa 
harjoittava ulkomainen elinkeinonharjoittaja 
tarvitsee aina lain 2 §:n mukaisen elinkeinolu
van. Elinkeinoluvan myöntämisen edellytykse
nä on, että ulkomaalainen oleskelee laillisella 
luvalla maassa, että on täysivaltainen sekä että 
hän asettaa täyden takauksen tai muun vakuu
den valtiolle ja kunnalle kolmena vuonna 
menevistä veroista ja julkisista maksuista. 
Myös ulkomaisen elinkeinonharjoittajan maa
han perustettavalle sivuliikkeelle elinkeinoluvan 
myöntämisen ehtona on vakuuden asettami
nen. Lääninhallituksen lupaharkinta on 2 §:n 3 
momentin nojalla vapaata tarkoituksenmukai
suusharkintaa. Lupa on läänikohtainen. 

Jos elinkeinolupa myönnetään, luvan saa
neen ulkomaalaisen ja luvan saaneesta ulko
maisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeestä on 
lain 2 §:n 4 momentin mukaan tehtävä 7 §:n 
mukainen elinkeinoilmoitus, jossa on selvitet
tävä henkilö, joka johtaa liikettä elinkeinon
harjoittajan ollessa maasta poissa. Liikkeen 
toiminnasta vastaavan tulee olla sekä oikeutet
tu että velvollinen Suomen tuomioistuimessa 
vastaamaan oikeusasioissa, jotka liikkeen har
joittamisesta saattavat syntyä. 

Ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oi-

keudesta ryhtyä yhtiömieheksi kauppayhtiöön 
ja kommandiittiyhtiöön annetun lain 1 ja 2 §:n 
mukaan ulkomaalainen tai ulkomainen yhteisö 
ei saa ilman valtioneuvoston lupaa tehdä sopi
musta avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön 
perustamisesta. Sama koskee ulkomaalaisten 
sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja 
hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita anne
tun lain 2 §:ssä tarkoitettua suomalaista yhtei
söä. Lupa voidaan myöntää vain ulkomaalai
selle, joka on saanut oikeuden harjoittaa elin
keinoa Suomessa. 

Elinkeinolain 3 §:ssä lueteltuja elinkeinoja 
koskevista säännöksistä ilmenee, milloin kysei
sen elinkeinotoiminnan harjoittaminen on lu
vanvaraista. Luvanvaraisen elinkeinon harjoit
tamiseen vaaditaan ulkomaalaiselta siten kaksi 
erillistä lupaa, mikäli kyseisen toiminnan har
joittaminen on säädetty mahdolliseksi ulko
maalaiselle tai ulkomaisen elinkeinonharjoitta
jan sivuliikkeelle. Ehdoton on esimerkiksi lain 
2 §:n 1 momentissa säädetty kielto, jonka mu
kaan ulkomaalaiselle ei voida myöntää lupaa 
kulkukaupan harjoittamiseen. 

Ulkomaalaisella on ennen nykyisen elinkei
nolain säätämistäkin ollut oikeus ilman eri 
hakemusta ja lupaa kaikkialla maassa ostella 
maataistuotteita sekä kaupunkien satamissa 
aluksenaan myyskennellä maahan tuomiaan 
ruokatarvikkeita. Viimeksi mainittua toimintaa 
ulkomaalainen saa lain 2 §:n 5 momentin no
jalla harjoittaa suoritettuaan kaupunkikunnalle 
sen määräämän elinkeinomaksun ja noudatta
malla tullilakien ja satamajärjestysten ohjeita. 
Tulliverolaissa (575/78) ja -asetuksessa (576/78) 
lähtökohtana on, että tavaran maahantuonti 
on verollista, jollei siitä ole säädetty poikkeus
ta. 

Jos elinkeinotoiminnan aloittamisesta on 
tehtävä elinkeinoilmoitus, ilmoitus tehdään 
elinkeinolain 7 §:n mukaisesti kaupungissa 
maistraatille ja maalla nimismiehelle siinä kun
nassa, jossa elinkeinoa tullaan harjoittamaan. 
Myös suomalaisen elinkeinonharjoittajan toi
selle paikkakunnalle perustettavasta sivuliik
keestä on lain 9 §:n mukaisesti tehtävä elinkei
noilmoitus. Vastaava ilmoitusvelvollisuus kos
kee myös elinkeinotoiminnan lopettamista. 
Maistraatti ja nimismies pitävät luetteloa teh
dyistä elinkeinoilmoituksista. Kyseisestä luette
losta lähetetään ote vuosittain veroviranomai
selle. Elinkeinotoiminnan harjoittamisesta sää
dettyä ilmoitusta siitä edeltäpäin tekemättä 
rangaistaan elinkeinolain 27 §:n mukaan. 
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2.1.1.2. Kaupparekisterilaki 

Elinkeinonharjoittajista, jotka ovat velvolli
set tekemään kaupparekisteri-ilmoituksen, sää
detään kaupparekisterilain 3 §:ssä. Kauppare
kisterilain mukainen perusilmoitus on aina 
tehtävä muun muassa avoimesta yhtiöstä, kom
mandiittiyhtiöstä ja osakeyhtiöstä. Velvollisuus 
koskee myös elinkeinoa harjoittavaa aatteellis
ta yhdistystä ja säätiötä, joka kirjanpitolain 
(655/73) mukaan on velvollinen toimittamaan 
rekisteriviranomaiselle jäljennöksen tilinpää
töksestään. Toimittamisvelvollisuus koskee kir
janpitolain 33 §:n mukaan liiketoimintaa har
joittavaa aatteellista yhdistystä ja säätiötä, jon
ka liikevaihto on suurempi kuin 2 000 000 
markkaa tai jonka taseen loppusumma on 
suurempi kuin 1 000 000 markkaa. Tällöin 
asianmukaisesti yhdistysrekisteriin tai säätiöre
kisteriin merkitty aatteellinen yhdistys ja säätiö 
on elinkeinotoiminnan harjoittamisen osalta 
ilmoitusvelvollinen myös kaupparekisteriin. Pe
rusilmoitusvelvollisuus koskee myös yksityistä 
elinkeinonharjoittajaa, jolla on pysyvä toimi
paikka ja palveluksessa on vähintään kaksi 
työntekijää. Velvollisuus ei kuitenkaan koske 
maatilatalouden eikä kalastuksen harjoittajaa. 
Vastaava velvollisuus on myös Suomeen sivu
liikkeen perustavalla ulkomaisella elinkeinon
harjoittajalla. Toisaalta kaupparekisterilain 
3 §:n 2 momentin mukaan kaikilla muilla elin
keinonharjoittajilla kuin laivanisännistöllä on 
oikeus vapaaehtoisen ilmoituksen tekemiseen. 

Suomeen sivuliikkeen perustavan ulkomaisen 
elinkeinonharjoittajan perusilmoituksessa il
moitettavista asioista säädetään kaupparekiste
riasetuksen (208179) 17 §:ssä. Perusilmoitukses
sa on mainittava muun muassa sivuliikkeen 
toiminimi, jonka tulee sisältää ulkomaisen elin
keinonharjoittajan toiminimi sen sivuliikkeeksi 
osoittavin lisäyksin. Perusilmoituksessa on mai
nittava myös elinkeinonharjoittajan täydellinen 
nimi, kansalaisuus ja kotipaikka sekä harjoitet
tavan toiminnan laatu. Perusilmoituksen voi 
kaupparekisteriasetuksen 18 §:n mukaan tehdä 
vain sellainen elinkeinonharjoittaja, joka har
joittaa elinkeinoa myös kotimaassaan. Milloin 
ulkomaisena elinkeinonharjoittajana on yhteisö 
tai säätiö, on ilmoitukseen liitettävä ote asian
omaisesta rekisteristä taikka muu selvitys yh
teisön tai säätiön olemassaolosta sekä jäljennös 
yhteisön yhtiöjärjestyksestä, säännöistä tai 
muista vastaavista asiakirjoista. Perusilmoituk
sessa mainitaan lisäksi sivuliikkeen vas-

tuunalaisen hoitajan täydellinen nimi, kansalai
suus ja kotipaikka sekä jokaisen toiminimen
kirjoittajan nimi. 

2.1.1.3. Haasteen tiedoksiantoa koskeva lain
säädäntö 

Edustamisessa voidaan erottaa aktiivinen ja 
passiivinen edustaminen, joista edellisellä tar
koitetaan tahdonilmaisun antamista ja jälkim
mäisellä sen vastaanottamista. Yleisenä lähtö
kohtana on, että haaste voidaan antaa sitovasti 
tiedoksi yhteisön tai säätiön passiiviseen edus
tamiseen kelpoiselle. 

Osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n 1 momentin 
mukaan haaste katsotaan yhtiölle toimitetuksi, 
kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, 
toimitusjohtajalla tai muulle, jolla on oikeus 
yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toi
minimi. Haaste katsotaan osuuskuntalain 
(247/54) 84 §:n mukaan osuuskunnalle toimite
tuksi, kun se on annettu tiedoksi jollekulle 
hallituksen jäsenelle tai sille, jolla on oikeus 
yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toi
minimi. Vastaavasti menetellään myös muun 
osuuskunnalle toimitettavan ilmoituksen suh
teen. Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhti
östä annetun lain (389/88) 3 luvun 4 §:n mu
kaan haasteen ja muun tiedoksiannan katso
taan tulleen yhtiön tietoon, kun se on annettu 
tiedoksi yhtiömiehelle, toimitusjohtajalle tai 
prokuristille. Edellä mainittujen yhteisöjen ni
men kirjoittamiseen oikeutetut on ilmoitettava 
kaupparekisteriin merkittäviksi. 

Yhdistyslain (503/89) 36 §:n 5 momentissa 
säädetään, että haaste ja muu tiedoksianto 
katsotaan yhdistykselle toimitetuksi, kun se on 
annettu tiedoksi henkilölle, jolla on oikeus 
yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa yh
distyksen nimi. Vastaavasti säätiölain 10 §:n 3 
momentin mukaan haasteen ja muun tiedok
siannon katsotaan tulleen säätiölle toimitetuk
si, kun se on annettu tiedoksi hallituksen 
puheenjohtajalle tai henkilölle, jolla on oikeus 
yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa sää
tiön nimi. Nimen kirjoittamiseen oikeutetut 
näkyvät yhdistysten osalta yhdistysrekisteristä 
ja säätiöiden osalta säätiörekisteristä. 

Oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 16 §:n 2 
momentti sisältää yleissäännöksen haasteen tie
doksiannosta. Sen mukaan on haaste, sikäli 
kuin jonkin tapauksen varalta ei ole toisin 
säädetty, toimitettava jollekulle niistä, joilla on 
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oikeus edustaa haastettavaa, taikka, jos edus
tajaa ei ole, haasteesta annettava oikeaksi 
todistettu jäljennös julkipantavaksi, niin kuin 
julkisista kuulutoksista on säädetty. 

2.1.2. Käyttintö 

Ulkomaalaisen anoessa elinkeinolupaa lää
ninhallitukselta on käytäntö ollut, että ennen 
luvan myöntämistä on asiasta pyydetty lausun
to työministeriöltä, poliisilta ja kunnalta. Ve
roviranomaisen lausunto verojen ja julkisten 
maksujen määrästä vakuuden suuruuden mää
rittämiseksi tulee olla elinkeinolupahakemuk
sen liitteenä. 

Voimassa olevan elinkeinolain 2 §:ssä sääde
tään elinkeinoluvan myöntämisen edellytyksek
si, että ulkomaalainen oleskelee laillisella luval
la maassa. Korkein hallinto-oikeus on huhti
kuun 19 päivänä 1991 antamassaan ratkaisuis
sa (taltio 1332) todennut, ettei elinkeinolaissa 
aseteta elinkeinoluvan myöntämisen edellytyk
seksi vakituista oleskelua Suomessa, joten 
myös viisumilla maassa oleskeleva ulkomaalai
nen on oikeutettu saamaan elinkeinoluvan, 
mikäli muut laissa säädetyt edellytykset täytty
vät. 

Myös pohjoismaiden kansalaisten on hankit
tava elinkeinolupa saadakseen harjoittaa elin
keinotoimintaa Suomessa. Lupaa myönnettäes
sä heiltä ei kuitenkaan elinkeinolain 2 §:n 6 
momentin nojalla ja Suomen, Norjan, Ruotsin 
ja Tanskan välillä passintarkastuksen poistami
sesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn 
sopimukseen (SopS 10/58) sekä ulkomaalaislain 
(378/91) 10 §:ään perustuen vaadita näyttöä 
oleskeluoikeudesta. 

Elinkeinoluvan myöntämisen edellytyksenä 
on myös, että ulkomaalainen tai ulkomainen 
elinkeinonharjoittaja asettaa vakuuden valtiolle 
ja kunnalle kolmena vuonna menevistä veroista 
ja julkisista maksuista. Lääninhallituksilta saa
dun selvityksen mukaan verovelkaa ei ole 
koskaan jouduttu kyseisestä vakuudesta peri
mään. Asetettavaksi määrätyn vakuuden suu
ruus ja muoto vaihtelevat lääneittäin. Useissa 
lääneissä vaaditaan määrältään rajoittamaton 
henkilötakaus. Tiettyyn rajaan asetettujen va
kuuksien keskiarvo on 20 000-30 000 mark
kaa. 

Tulliverolainsäädäntö ei tunne elinkeinolain 
2 §:n 5 momentin mukaista myyskentelyoikeut
ta. Maahan tuoduista ruokatarpeista on mak-

settava tavaroiden maahantuonnille säädetyt 
verot. Ruokatarpeiden myymisestä alukselta on 
lisäksi suoritettava asianomaisen kaupunkikun
nan asettama elinkeinomaksu. Tällaisia maksu
ja ei ole käytännössä peritty. 

Elinkeinoilmoituksen vastaanottanut viran
omainen on viikon kuluessa velvollinen anta
maan siitä todistuksen. Todistus on osoitukse
na ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä. Sillä ei 
ole oikeutta perustavaa merkitystä. Ilmoituk
sen laiminlyöminen on rangaistavaa elinkeino
lain 27 §:n nojalla. Toisaalta oikeuskäytännössä 
on tulkittu (KHO 1980 A II 91), ettei viran
omaisella ole valtaa estää ilmoitusvelvollisuu
den laiminlyönyttä harjoittamasta vapaata elin
keinoa tai elinkeinoa, jolle hän on saanut 
vaadittavan luvan. 

2.2. Asian valmistelu 

Asiaa on valmisteltu kauppa- ja teollisuus
ministeriön asettamassa elinkeinotyöryhmä 
II:ssa. 

Hallituksen esityksen pohjana on työryhmän 
laatima ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi 
elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun 
lain muuttamisesta sekä siitä pyydetyt lausun
not. Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi lau
sunnon seuraavilta viranomaisilta ja järjestöil
tä: oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, val
tiovarainministeriö, ulkoasiainministeriö, työ
ministeriö, Uudenmaan lääninhallitus, kilpailu
virasto, kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies, 
Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjäin 
Keskusliitto SYKL ry. 

Lausunnonantajat ovat suhtautuneet ehdo
tettuihin muutoksiin myönteisesti. Lausun
nonantajien esittämät näkökohdat on mahdol
lisuuksien mukaan otettu huomioon esitystä 
lopulliseen muotoon saatettaessa. 

Edustajaa koskeva säännös on valmisteltu 
yhteistyössä oikeusministeriön ja elinkeinoil
moituksen yhdistämistä kaupparekisteri-ilmoi
tukseen yhdessä patentti- ja rekisterihallituksen 
kanssa. 

Esitys on saatettu lopulliseen muotoonsa 
virkamiestyönä kauppa- ja teollisuusministeri
össä. 

3. ETA-sopimuksen määräykset si
joittautumisoikeudesta ja palve
lujen tarjoamisen vapaudesta 

ETA-sopimuksen 31 artiklan mukaan ETA-
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valtiot sitoutuvat lainsäädännössään toteutta
maan sijoittautumisoikeuden periaatteen. Si
joittautumisoikeudella tarkoitetaan muiden 
luonnollisten henkilöiden kuin palkkatyöläisten 
oikeutta muuttaa sopimusvaltiosta toiseen har
joittamaan taloudellista laatua olevaa toimin
taa. Vastaanottajavaltion tulee sallia ETA
kansalaisten elinkeinotoiminnan harjoittaminen 
yhdenmukaisin ehdoin omiin kansalaisiinsa 
nähden. Oikeus koskee kansalaisuudesta riip
pumatta myös elinkeinonharjoittajan puolisoa, 
alle 21-vuotiaita lapsia sekä perheen huolletta
vana olevia sukulaisia. 

Sijoittautumisoikeus käsittää sekä oikeuden 
ryhtyä itsenäiseen elinkeinotoimintaan että oi
keuden perustaa yhtiöitä yhdenvertaisin ehdoin 
vastaanottajavaltion omiin kansalaisiin näh
den. Sijoittautumisoikeus kattaa myös tilan
teen, jossa sopimusvaltiossa päätoimipaikkaan
sa pitävä elinkeinonharjoittaja perustaa agen
tuuriliikkeen, sivuliikkeen tai tytäryhtiön toi
seen sopimusvaltioon. Sivuliikkeen perustamis
oikeus edellyttää kuitenkin pääliikettä toisessa 
sopimusvaltiossa, jonka olemassaolosta vas
taanottajavaltio voi vaatia näyttöä. 

Sivuliikkeen perustamiseen liittyvää säänte
lyä on EY:ssä täsmennetty julkistamisvaati
muksista, jotka koskevat toisen valtion lainsää
dännön alaisten, yhtiömuodoltaan tietynlaisten 
yhtiöiden jäsenvaltioon avaamia sivuliikkeitä, 
21 päivänä joulukuuta 1989 annetulla yhden
nellätoista neuvoston direktiivillä (89/666/ 
ETY), jäljempänä yhdestoista yhtiöoikeudelli
nen direktiivi. Direktiivi sisältää säännökset 
ulkomaisen yhtiön johonkin jäsenvaltioon pe
rustamasta sivuliikkeestä julkistettavista tie
doista. Julkistamisen tarkoituksena on suojata 
sekä sivuliikkeen perustavan yhtiön osakkeen
omistajia että niitä kolmansia henkilöitä, jotka 
asioivat sivuliikkeen kanssa. Lisäksi direktiivin 
tavoitteena on helpottaa sivuliikkeen perusta
mista toiseen jäsenvaltioon. Yhdestoista yhtiö
oikeudellinen direktiivi kuuluu ETA-sopimuk
sen liitteeseen XXII, johon viitataan ETA
sopimuksen 77 artiklassa. 

ETA-sopimuksen 34 artiklan mukaan sopi
musvaltion lainsäädännön mukaisesti perustet
tu yhtiö, jonka sääntömääräinen kotipaikka, 
keskushallinto tai päätoimipaikka on sopimus
valtioiden alueella, rinnastetaan sijoittautumis
oikeuden osalta ETA-kansalaisiin. 

Kyseisen artiklan toisen kappaleen määritel
män mukaan 'yhtiöllä' tarkoitetaan siviili- ja 
kauppaoikeudellisia yhtiöitä, osuustoiminnalli-
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sia yhtiöitä sekä muita julkis- tai yksityisoikeu
dellisia oikeushenkilöitä, lukuun ottamatta nii
tä, jotka eivät tavoittele voittoa. 

Sopimuksen 36 artiklan mukaan ETA-valtiot 
sitoutuvat lainsäädännössään toteuttamaan 
palvelujen tarjoamisen vapauden. Palvelujen 
tarjoamisen vapaudella tarkoitetaan elinkeino
toiminnan harjoitamista sopimusvaltioiden ra
jat ylittäen. Harjoitettavan toiminnan tulee olla 
luonteeltaan tilapäistä. Tilapäisyysehdon täyt
tyessä vastaanottajavaltion tulee sallia toimin
nan harjoittaminen ehdoilla, jotka se asettaa 
kyseistä toimintaa harjoittavalle omalle kansa
laiselleen. Mikäli tilapäisyysehto ei toteudu, 
sovelletaan toiminnan harjoittamiseen sijoittau
tumisoikeutta koskevia määräyksiä. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mu
kaan (asiassa 2/74, Reyners ja asiassa 33174, 
Van Binsbergen) Rooman sopimuksen 52 ar
tikla, 59 artiklan 1 kohta ja 60 artiklan 3 kohta 
ovat välittömästi sovellettavissa kansallisessa 
tuomioistuimessa. Syrjintätilanteessa voidaan 
vedota suoraan perustamissopimuksen mää
räykseen riippumatta siitä, miten asiasta on 
kansallisessa lainsäädännössä säädetty. 

ETA-sopimuksen sisältö on kyseisiltä kohdin 
yhteneväinen Euroopan talousyhteisön perus
tamissopimuksen määräysten kanssa ja Euroo
pan yhteisöjen tuomioistuimen päätökset sito
vat Suomea ETA-sopimuksen 6 artiklan nojal
la. Hallituksen esitys Euroopan talousalueen 
perustamiseen liittyvän sopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä (HE 95/1992 vp) 
sisältää ehdotuksen laiksi Euroopan talousalu
eesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten 
hyväksymisestä ja sopimuksen määräysten so
veltamisesta. Suoran sovellettavuuden merkitys 
käy ilmi kyseisen lakiehdotuksen 2 §:stä. 

4. Esityksen organisatoriset ja ta
loudelliset vaikutukset 

Ehdotetuna muutoksella kumottaisiin nykyi
nen ulkomaalaisen ja ulkomaisen elinkeinon
harjoittajan sivuliikkeen elinkeino-oikeuteen 
liittyvä lupakäytäntö. Muutoksella olisi vaiku
tuksia viranomaisorganisaatioon lähinnä lää
ninhallituksissa, joista lupamenettelytehtävät 
tältä osin poistuisivat. Esityksellä olisi vähäisiä 
vaikutuksia myös lausunnon antavissa viran
omaisissa. 

Ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan ja ul
komaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikettä 
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koskevasta lupapäätöksestä on suoritettu valti
olle leimaveroa leimaverolain 6 ja 8 §:n mukai
sesti. Leimaveron määrä on vuoden 1992 alusta 
voimaantulleen leimaverolain muuttamisesta 
annetun lain (1555/91) mukaan ollut 1400 
markkaa. Leimaverotuotto poistuisi tältä osin. 

Ilmoituksenvaraisesta elinkeinosta on ennen 
toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen il
moitus maistraatille tai nimismiehelle siinä 
kunnassa, jossa elinkeinoa tullaan harjoitta
maan. Kyseisen ilmoituksen yhdistäminen 
kaupparekisteriin tehtävään perusilmoitukseen 
vähentää maistraattien ja nimismiesten työ
määrää. Toisaalta työmäärän lisäys kauppare
kisteriviranomaisessa on vähäinen, koska elin
keinonharjoittajat ovat jo nykyisen kauppare
kisterilain mukaisesti laajalti velvollisia perus
ilmoituksen tekemiseen. Perusilmoitukseen lii
tettävä selvitys lisää kyseiseltä osin työmäärää 
kaupparekisterilain mukaisessa viranomaisessa. 
Toisaalta toimintojen siirtäminen toisesta vi
ranomaisesta toiseen ei kokonaisuudessa lisää 
eikä vähennä työmäärää. 

Kaupparekisteriin tehtävä perus- ja muutos
ilmoitus on varustettava leimaverolain 14 §:ssä 
säädetyllä määrällä leimamerkkejä. Leimavero
määrät vaihtelevat siten, että perusilmoitukses
ta peritään leimaveroa 350 markasta 1400 
markkaan ja muutosilmoituksesta 280 markas
ta 1400 markkaan. Kaupparekisterilain muut
tamisen jälkeen leimaverotuotto kasvaa siltä 
osin kuin yksityisten elinkeinonharjoittajien ja 
elinkeinotoimintaa harjoittavien aatteellisten 
yhdistysten ja säätiöiden kaupparekisteri-ilmoi
tusvelvollisuus laajenee. 

Kauppa- ja teollisuusministeriölle ehdotetaan 
oikeutta myöntää erivapaus elinkeinolain 1 §:n 
1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädettävistä 
edellytyksistä. Osakeyhtiölakiin, asunto-osake
yhtiölakiin, avoimesta yhtiöstä ja kommandiit
tiyhtiöstä annettuun lakiin, osuuskuntalakiin, 
prokuralakiin, säätiölakiin sekä vesilakiin sisäl-

tyvien kansalaisuus- ja kotipaikkavaatimusten 
muuttamisesta annetussa hallituksen esitykses
sä ehdotetaan vastaavaa poikkeuslupamenette
lyä. Kyseiseltä osin kauppa- ja teollisuusminis
teriön työmäärä jossakin määrin lisääntyy. 

Kokonaisuutena voidaan arvioida, ettei 
muutos lisää valtion menoja. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Hallituksen esityksessä ulkomaalaisten yri
tysostoja ja kiinteistönhankintaa koskevaksi 
lainsäädännöksi (HE 120/1992 vp) ehdotetaan 
uudistettavaksi lainsäädäntö, joka koskee ulko
maalaisen oikeutta omistaa ja hallita kiinteis
töjä sekä suomalaisia yrityksiä. Esitys sisältää 
ehdotukset sekä laiksi ulkomaalaisten yritysos
tojen seurannasta että laiksi ulkomailla asuvien 
ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankinto
jen valvonnasta. Esityksellä on tarkoitus olen
naisesti helpottaa ulkomaisten investointien 
suuntautumista Suomeen, jos esitys hyväksy
tään, vapautuu osakkeiden ja kiinteistöjen 
omistus lähes kokonaan. 

Elinkeinolaissa säädettäväksi ehdotettu edus
tajan asettamiseen velvoittava säännös liittyy 
edellä mainittuun yhteisölainsäädännön kansa
laisuus- ja asuinpaikkasäännösten uudistamista 
koskevaan hallituksen esitykseen. 

Hallitus on antanut esityksen maistraattien 
lakkauttamiseen liittyväksi lainsäädännöksi 
(HE 131/1992 vp). Esitys liittyy alioikeuksien 
yhdistämiseen, jossa raastuvanoikeudet ja kih
lakunnanoikeudet ehdotetaan lakkautettavaksi 
ja niiden sijaan perustettavaksi käräjäoikeudet 
1 päivästä joulukuuta 1993. Tässä yhteydessä 
ehdotetaan myös maistraattien lakkauttamista 
ja niiden tehtävien jakamista pääasiassa kihla
kuntien rekisteritoimistoille. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 

1 §. Pykälässä ilmaistaan elinkeinovapauden 
periaate. Periaate ei merkitse sääntelemättö
myyttä vaan sitä, että oikeudesta harjoittaa 
elinkeinoa ja sen edellytyksistä säädettäisiin 
lailla. Elinkeinon käsite sisältäisi kauppa-, teh
das- ja käsityöliikkeen sekä myös muun ansi
onsaantia tai elatusta tarkoittavan liikkeen tai 
elinkeinon harjoittamisen. Harjoitettavan toi
minnan tulisi olla laillista ja hyvän tavan 
mukaista. Mitä pidetään hyvän tavan mukai
sena, jää viime kädessä oikeuskäytännössä rat
kaistavaksi. 

Pykälän 1 momentissa luetellaan suoraan 
lain nojalla elinkeinon harjoittamiseen oikeute
tut. Ratkaisevana liityntänä olisi luonnollisen 
henkilön asuinpaikka. Koska elinkeinolaki saa
tettaisiin muutoksella vastaamaan ETA-sopi
muksen asettamia vaatimuksia, lain ja ETA
sopimuksen mukainen oikeudenhaltijoiden piiri 
olisi lähtökohtaisesti sama. Luonnollisten hen
kilöiden osalta ehdotettu elinkeino-oikeus olisi 
kuitenkin ETA-sopimuksen edellyttämää laa
jempi, koska oikeus olisi myös muulla kuin 
ETA-valtion kansalaisella, jos tällä on asuin
paikka kyseisellä alueella. 

ETA-sopimuksen mukainen henkilöiden va
paa liikkuvuus koskee sopimusvaltioiden kan
salaisia sekä heidän perheenjäseniään kansalai
suudesta riippumatta. Muut kuin edellä maini
tut luonnolliset henkilöt eivät kuulu sopimuk
sesta johdettavissa olevien oikeuksien sovelta
misalaan, joten ETA-sopimuksella ei ole välit
tömiä vaikutuksia heidän oikeuksiinsa ja 
velvollisuuksiinsa esimerkiksi oleskelulupaan 
liittyvien seikkojen suhteen. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädetään 
luonnollisen henkilön elinkeino-oikeudesta. 
Luonnollisella henkilöllä, jolla on asuinpaikka 
Euroopan talousalueella, olisi oikeus harjoittaa 
elinkeinoa Suomessa. Asuinpaikalla tarkoite
taan tässä pysyvää asumista jossakin Euroopan 
talousalueen valtiossa. Henkilöllä ei voi olla 
pysyvää asuinpaikkaa useammassa valtiossa, 
toisaalta hänellä on aina asuinpaikka jossakin 
valtiossa. Elinkeinon harjoittamisen kannalta 
ratkaisevaa on siten, onko henkilöllä asuin
paikka ETA-alueella. Kysymys siitä, onko hen
kilöllä asuinpaikkaa ETA-alueella, ratkaistaan 

vastaavasti hänen asuinpaikkansa lain mukai
sesti (lex domicilii). Mikäli henkilö asuu pysy
västi Suomessa, asuinpaikalla tarkoitettaisiin 
lähtökohtaisesti väestökirjalain mukaisesti 
määräytyvää kotipaikkaa. Pääsäännön mu
kaan henkilöllä on kotipaikka siinä kunnassa, 
jossa hänellä on kulloinkin varsinainen asun
tonsa ja kotinsa. Vakinaisen asumisen käsitteen 
sisältö käy ilmi väestökirja-asetuksen 20 §:stä. 

Ehdotettu elinkeino-oikeus sisältää sekä py
syvän taloudellisen toiminnan harjoittamisen 
oikeuden että oikeuden tilapäisluontoisesti tar
jota palveluja toisesta ETA-valtiosta Suomeen. 
Säännös rajoittaisi sellaisten ETA-kansalaisten 
oikeutta harjoittaa elinkeinoa, joilla ei ole 
asuinpaikkaa Euroopan talousalueella. Esimer
kiksi muualla kuin ETA-alueella asuvan Suo
men kansalaisen tulisi saadakseen elinkeino
oikeuden muuttaa ETA-alueelle asumaan, jollei 
hän hae 2 momentissa tarkoitettua poikkeus
lupaa tai kuulu voimaantulosäännöksessä tar
koitettuihin elinkeinonharjoittajiin. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädetään 
suomalaisen yhteisön ja säätiön oikeudesta 
harjoittaa elinkeinoa. Nykyisessä laissa oleva 
viittaus yhteisön ja säätiön sääntöihin ehdote
taan poistettavaksi. Viittauksena ei ole itsenäis
tä merkitystä, koska elinkeinolaki ei anna 
laajempaa oikeutta elinkeinon harjoittamiseen 
kuin mitä yhteisöä tai säätiötä koskevassa 
erityislainsäädännössä säädetään. Yhteisöllä ja 
säätiöllä olisi elinkeino-oikeus, jos muualla 
laissa ei toisin säädetä. 

Yhteisö ja säätiö saisivat oikeuden harjoittaa 
elinkeinoa tultuaan merkityksi julkiseen oike
ushenkilörekisteriin eli kauppa-, yhdistys- tai 
säätiörekisteriin. Jos yhdistysrekisteriin merkit
ty aatteellinen yhdistys tai säätiörekisteriin 
merkitty säätiö aikoo harjoittaa elinkeinotoi
mintaa, tulisi se kuitenkin ennen elinkeinotoi
minnan aloittamista ilmoittaa myös kauppare
kisterilaissa säädettävällä tavalla kaupparekis
teriin merkittäväksi. 

Voimassa olevan elinkeinolain 1 §:n 2 mo
mentin käsitteet yhtiö, osuuskunta tai yhdistys 
korvattaisiin ehdotuksessa yhteisön käsitteellä. 
Säätiöiden tosiasiallisesti harjoittama elinkeino
toiminta saatettaisiin ehdotuksessa elinkeino
lain mukaiseksi. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädetään 
ulkomaisen elinkeinonharjoittajan oikeudesta 
harjoittaa elinkeinoa Suomessa sivuliikkeen 
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kautta. Oikeus olisi ulkomaisella yhteisöllä ja 
säätiöllä, joka on perustettu jonkin Euroopan 
talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädän
nön mukaan ja jolla on sääntömääräinen ko
tipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka 
jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa. Lisäksi edellytettäisiin sivuliikkeen 
rekisteröimistä Suomessa. 

ETA-sopimuksen 34 artiklan mukaan 'yhti
öllä' tarkoitetaan kaikkia voittoa tavoittelevia 
oikeushenkilöitä. Kyseiset oikeushenkilöt on 
sijoittautumisoikeutta koskevia määräyksiä so
vellettaessa rinnastettava luonnollisiin henkilöi
hin. Rinnastamisella tarkoitetaan sopimuksen 
31 artiklassa ja oikeushenkilöiden vastavuoroi
sen tunnustamisen puuttuessa oikeutta perus
taa kauppaedustajan liikkeitä, sivuliikkeitä ja 
tytäryhtiöitä toisen sopimusvaltion alueelle, Si
vuliikkeellä tarkoitetaan tässä esimerkiksi haa
raosastoa tai konttoria, joka välittää päämie
helleen tilauksia tai toimii niin sanottuna pää
täntäagenttina päämiehensä puolesta. Mikäli 
ulkomainen oikeushenkilö perustaa Suomen 
lain mukaisen tytäryhtiön, määräytyisi sen elin
keino-oikeus pykälän 1 momentin 2 kohdan 
mukaan. 

ETA-sopimuksen 34 artiklan 1 kohta sisältää 
sopimusmääräykset oikeushenkilön kotipaikan 
määräytymisestä. Jotta oikeushenkilöllä olisi 
kotipaikka ETA-alueella, edellytetään, että se 
on perustettu jonkun ETA-valtion lainsäädän
nön mukaisesti ja sillä on sääntömääräinen 
kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka 
sopimusvaltion alueella. Tulkinnanvaraisuuden 
välttämiseksi ehdotetaan, että ET A-sopimuk
sen määräys otetaan elinkeinolakiin sisällöltään 
sellaisenaan. 

ETA-sopimus ei velvoita muuttamaan nykyi
sessä elinkeinolaissa olevaa säännöstä ulkomai
sen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen rekiste
röimisestä. Rekisteröimismenettelystä sääde
tään kaupparekisterilain 3 §:ssä, jonka mukaan 
Suomeen sivuliikkeen perustavan ulkomaisen 
elinkeinonharjoittajan on ennen toiminnan 
aloittamista tehtävä kaupparekisterilaissa sää
detty perusilmoitus. Sivuliikkeen perustamista 
koskevassa sääntelyssä voidaan edellyttää, että 
oikeushenkilöllä on pääliike toisessa sopimus
valtiossa. Vastaanottajavaltio voi myös vaatia 
näyttöä pääliikkeen olemassaolosta. Kyseinen 
näyttö esitettäisiin Suomessa kaupparekisterivi
ranomaiselle. 

Pykälän 2 momentissa säädetään poikkeus
lupamenettelystä. Kauppa- ja teollisuusministe-

riölle ehdotetaan oikeutta myöntää lupa elin
keinon harjoittamiseen myös muulle luonnolli
selle henkilölle sekä yhteisölle ja säätiölle kuin 
sellaiselle, joka täyttää lain 1 §:n 1 momentin 1 
tai 3 kohdassa säädetyt edellytykset. Voimassa 
olevan elinkeinolain 2 §:n nojalla myönnetty 
elinkeinolupa on oikeuttanut elinkeinon har
joittamiseen luvan myöntäneen läänin alueella. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämä 
poikkeuslupa oikeuttaisi harjoittamaan elinkei
notoimintaa koko valtion alueella. Poikkeuslu
pamenettelyllä olisi merkitystä sekä pääliikkeil
le, joilla on kotipaikka muualla kuin ETA
alueella, että luonnollisille henkilöille Suomen 
kansalaiset mukaanluettuina, joilla ei ole asuin
paikkaa ETA-alueella. 

Pykälän 3 momentissa säädetään elinkeino
lain säännösten väistyvyydestä kansainvälisten 
sopimusten määräyksiin nähden. Elinkeino-oi
keus voitaisiin kansainvälisellä sopimuksella 
laajentaa kattamaan myös muut kuin pykäläs
sä mainitut oikeudenhaltijat. Vastaavia viitta
uksia sopimuksiin ja niiden sitovuuteen on 
esimerkiksi sairausvakuutuslain 76 a §:ssä ja 
tulo- ja varallisuusverolain 157 ja 158 §:ssä. 

6 §. Lakiehdotuksen 6 §:n 3 momentissa sää
detään elinkeinonharjoittajan edustajasta. Elin
keinonharjoittajalla on aina oltava itseään ja 
omaisuuttaan hallitseva edustaja, jolla on ko
tipaikka Suomessa ja oikeus elinkeinonharjoit
tajan puolesta ottaa vastaan haasteita ja muita 
tiedoksiantoja. Säännöksessä asetettavat edel
lytykset täyttävä edustaja on yleinen edellytys 
ilmoituksenvaraisen elinkeinon harjoittamiselle. 

Ehdotetuna säännöksellä pyritään lähinnä 
tavoitettavuuteen eli siihen, että elinkeinonhar
joittajalla olisi pääsääntöisesti Suomesta tavoi
tettavissa oleva henkilö, jolle esimerkiksi elin
keinonharjoittajaa koskevat elinkeinotoimin
nan harjoittamisesta mahdollisesti aiheutuvat 
haasteet ja muut tiedonannot voidaan antaa 
sitovasti tiedoksi. Edustajalla tulee olla niin 
sanottu passiivinen edustusvalta eli hänellä 
tulisi olla oikeus ottaa vastaan haasteita ja 
muita tiedoksiautoja elinkeinonharjoittajan 
puolesta. Elinkeinonharjoittajan omassa har
kinnassa sen sijaan olisi edustajalle annettavan 
valtuutuksen muu laajuus. 

Kotipaikalla tarkoitettaisiin säännöksessä 
väestökirjalain mukaisesti määräytyvää koti
paikkaa. Kuten 1 §:n perusteluissa on esitetty, 
henkilöllä on kotipaikka siinä kunnassa, jossa 
hänellä on kulloinkin varsinainen asuntonsa ja 
kotinsa. 
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Elinkeinolaissa tarkoitetun edustajan oikeus 
ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiautoja 
perustuisi elinkeinonharjoittajan valtuutukseen. 
Edustusvalta syntyy oikeustoimen tai siihen 
verrattavissa olevan oikeustosiseikan perusteel
la. Valtuuttamisen muodosta ei säädettäisi, 
mutta valtuutus olisi kuitenkin luonteensa puo
lesta julkisesti tiedotettu valtuutus, koska edus
taja olisi ilmoitettava kaupparekisteriin merkit
täväksi. Muutos asiantilassa, josta on tehty 
merkintä kaupparekisteriin, edellyttää muutos
ilmoitusta rekisteriviranomaiselle. 

Edustajan asettamisvelvollisuutta koskeva 
säännös olisi ehdollinen. Säännöksessä asetet
tava vaatimus väistyisi yleensä sillä, että luon
nollisella henkilöllä on kotipaikka Suomessa, 
tai jollakin suomalaisen yhteisön taikka säätiön 
rekisteriin merkityllä muulla edustajalla on 
kotipaikka Suomessa. Pykälässä säädettävä 
edustajaa koskeva edellytys olisi siten täytetty, 
mikäli jollakin yhteisön nimen kirjoittamiseen 
oikeutetulla ja rekisteriin merkityllä kuten 
osakeyhtiön hallituksen jäsenellä, toimitusjoh
tajalla, toiminimenkirjoittajalla tai prokuristilla 
on kotipaikka Suomessa. Ulkomaisen elinkei
nonharjoittajan velvollisuus asettaa sivuliik
keelle edustaja määräytyisi pääsäännön mukai
sesti. 

Haaste yhteisölle ja säätiölle voidaan oikeu
denkäymiskaaren 11 luvun 16 §:n 2 momentin 
mukaan toimittaa tiedoksi jollekulle niistä, 
jolla on oikeus edustaa haastettavaa. Kyseinen 
oikeus on aina yhteisön tai säätiön rekisteriin 
merkityllä nimen kirjoittamiseen oikeutetulla. 
Kelpoisuutta koskevat säännökset sisältyvät 
muun muassa osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n 1 
momenttiin, osuuskuntalain 84 §:ään, avoimes
ta ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 3 
luvun 4 §:ään, yhdistyslain 36 ja 59 §:ään ja 
säätiölain 10 §:n 3 momenttiin. Jos rekisteriin 
merkityllä nimen kirjoittamiseen oikeutetulla ei 
ole kotipaikkaa Suomessa, katsotaan haaste 
tiedoksi annetuksi, kun se on annettu tiedoksi 
pykälässä tarkoitetulle edustajalle. 

Säännöksessä tarkoitettu edustaja on ilmoi
tettava kaupparekisteriin merkittäväksi. Vel
vollisuuden laiminlyönnin seuraamuksesta eh
dotetaan säädettäväksi elinkeinolain 27 §:n 1 
momentissa. Kaupparekisterilain 17 § ehdote
taan muutettavaksi siten, että ilmoitus voitai
siin tehdä joko perusilmoituksesta tai muutos
ilmoituksesta säädetyssä järjestyksessä. Edusta
ja voitaisiin siten ilmoittaa ja rekisteröidä yhtä 
aikaa itse toiminimen ilmoittamisen ja rekiste-

röimisen kanssa jos olisi tiedossa, ettei kenel
läkään nimen kirjoittamiseen oikeutetulla ole 
kotipaikka Suomessa. 

Pykälän 4 momentissa säädetään edustajan 
asettamisvelvollisuutta koskevasta poikkeuk
sesta, joka koskee merilain (167/39) mukaista 
laivanisäntää ja laivanisännistäyhtiön pääisän
tää. Elinkeinolain 6 §:n 1 momentin mukaan 
laivanisännän ja laivanisännistäyhtiön pääisän
nän on hallittava itseään ja omaisuuttaan. 
Poikkeuksesta pääsääntöön säädetään 2 mo
mentissa. Säännöstä itsensä ja omaisuutensa 
hallitsemisesta ei sisälly merilakiin. Koska olisi 
kuitenkin perusteltua, että laivanisännän ja 
laivanisännistäyhtiön pääisännän tulisi hallita 
itseään ja omaisuuttaan, ehdotetaan, että sään
nös säilytettäisiin elinkeinolaissa, vaikkei kysei
sille henkilöille ehdoteta velvollisuutta edusta
jan asettamiseen eikä kaupparekisteri-ilmoituk
sen tekemiseen. Elinkeinon harjoittaminen elin
keinolaissa säädettyjen edellytysten vastaisesti 
rangaistaisiin 27 §:ssä säädetyllä tavalla. 

7 §. Pykälässä säädetään ilmoituksesta, joka 
on tehtävä ennen elinkeinotoiminnan aloitta
mista. Pykälän 1 momentin mukainen ilmoitus
velvollisuus koskisi elinkeinolain 6 §:n 1 mo
mentin mukaisesti tilannetta, jossa luonnollinen 
henkilö aikoo harjoittaa elinkeinoa pysyvästä 
toimipaikasta kuten myymälästä tai konttorista 
käsin taikka hänen palveluksessaan tulee ole
maan muu henkilö kuin puoliso tai suoraan 
etenevää polvea oleva vajaavaltainen jälkeläi
nen. Ilmoitusvelvollisuus olisi aina myös tilan
teessa, jossa tarkoituksena on harjoittaa luvan
varaista elinkeinoa. Vastaavasti ulkomaisen 
elinkeinonharjoittajan maahan perustettavasta 
sivuliikkeestä olisi aina tehtävä kaupparekiste
rilaissa säädetty ilmoitus. Ilmoitusvelvollisten 
piiriä ei tältä osin ehdoteta laajennettavaksi. 

Merilain mukaiselle laivanisännälle ja lai
vanisännistäyhtiön pääisännälle ei ehdoteta 
velvollisuutta kaupparekisteri-ilmoituksen teke
miseen. Kaupparekisterilain 3 §:n 2 momentti 
sisältää säännöksen siitä, ettei laivanisännistöl
lä ole oikeutta perusilmoituksen tekemiseen. 
Laivanisännän ja laivanisännistäyhtiön pää
isännän ilmoitusvelvollisuudesta säädetään 
erikseen alusrekisterilaissa (211/27), joten pääl
lekkäisten rekisteri-ilmoitusten tekemiselle ei 
ole perusteita. 

Ilmoitusvelvollisuus koskisi 7 §:ssä säädettä
vin edellytyksin myös maassa tapahtuvaa pal
veluiden tarjoamista. 

Pykälän 2 momentissa säädetään suomalai-
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sen yhteisön ja säätiön kaupparekisteri-ilmoi
tuksesta. Elinkeinotoiminnan harjoittaminen 
yhteisö- tai säätiömuodossa voitaisiin aloittaa 
kaupparekisterilain mukaisen perusilmoituksen 
tekemisen jälkeen. Velvollisuudesta ilmoittaa 
elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö ja säätiö 
kaupparekisteriin merkittäväksi säädetään 
kaupparekisterilain 3 §:ssä. 

Muulle yhteisölle kuin aatteelliselle yhdistyk
selle kaupparekisterimerkinnällä on oikeutta 
perustava merkitys. Yhteisö saa merkinnästä 
sekä oikeushenkilöllisyyden että ehdotuksen 
mukaisesti myös oikeuden elinkeinotoiminnan 
harjoittamiseen. Aatteellinen yhdistys ja säätiö 
saavat oikeushenkilöllisyyden ja oikeuskelpoi
suuden merkinnästä yhdistys- tai säätiörekiste
riin. Elinkeinotoimintaa harjoittava aatteellinen 
yhdistys ja säätiö olisi lisäksi ilmoitettava 
kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentin 2 kohdas
sa säädetyin edellytyksin kaupparekisteriin 
merkittäväksi. 

Mikäli harjoitettavaksi tarkoitettu elinkeino 
on luvasta riippuvainen, olisi myös selvitys 
myönnetystä luvasta toimitettava kaupparekis
teriviranomaiselle. Velvoittava säännös ehdote
taan lisättäväksi kaupparekisterilain 17 §:n 2 
momenttiin. 

27 §. Pykälän 1 momentissa säädetään elin
keinolain säännösten rikkomisen seuraamuksis
ta. Pykälän nojalla elinkeinonharjoittajalle, jo
ka laiminlyö 6 §:n 3 momentissa säädetyn 
edustajan asettamisvelvollisuuden tai ilmoituk
sen tekemisen, voitaisiin tuomita rangaistukse
na sakkoa. Vastaavasti voitaisiin elinkeinolain 
tai muualla laissa tai asetuksessa olevien sään
nösten mukaisesti määräytyvän elinkeino-oi
keuden ylittämisestä tuomita sakkorangaistus. 

Voimaantulosäännös. V oimaantulosäännök
sen 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi sään
nös, jonka nojalla aikaisemmin voimassa olleen 
lain nojalla elinkeinoa harjoittavat voisivat 
jatkaa elinkeinotoimintansa harjoittamista 1 §:n 
1 momentin 1 tai 3 kohdassa ehdotettujen 
vaatimuksen estämättä. Momentti koskisi esi
merkiksi sellaista viisumin nojalla maassa oles
kelevaa muun kuin ETA-valtion kansalaista, 
jolle on myönnetty elinkeinolupa kohdassa 
2.1.2. mainitun korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksen mukaisesti. Säännös koskisi myös 
esimerkiksi sellaista venäläistä elinkeinonhar
joittajaa, joka on perustanut haarakonttorin 
Suomeen, sekä elinkeinoa harjoittavaa Suomen 
kansalaista, jolla on kotipaikka Virossa. 

Voimaantulosäännöksen 3 momenttiin ehdo-

tetaan otettavaksi säännös aikaisemman lain 
2 §:n nojalla ulkomaalaiselta ja ulkomaiselta 
elinkeinonharjoittajalta vaaditusta vakuudesta. 
Kyseinen vakuus on asetettu vakuudeksi valti
olle ja kunnalle kolmena vuonna menevistä 
veroista ja julkisista maksuista. Vakuudenhal
tija voisi luovuttaa takauksen tai muun va
kuussitoumuksen hallinnastaan, kun on selvää, 
ettei vakuussitoumukseen kohdistu vaateita. 
Vakuus vastaisi julkisen vallan niistä saatavis
ta, jotka kohdistuvat ennen tämän lain voi
maantuloa olleeseen aikaan. 

Eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen 
esitys maistraattien lakkauttamiseen liittyväksi 
lainsäädännöksi. Kyseisessä esityksessä ehdote
taan maistraatit lakkautettaviksi ja niiden teh
tävien siirtämistä muille viranomaisille. Elinkei
nolaista aiheutuvat tehtävät ehdotetaan siirret
täväksi väestökirjahallinnosta annetussa laissa 
(76/84) tarkoitetulle rekisteritoimistolle eli kih
lakunnan rekisteritoimistolle. Maistraattien 
hallussa olevat vakuusasiakirjat siirtyvät niiden 
tehtävät vastaanottavalle viranomaiselle. 

1.2. Kaupparekisterilaki 

Yleistä. Elinkeinolaissa säädetystä elinkei
noilmoitusmenettelystä ehdotetaan luovutta
vaksi ja siirryttäväksi kaupparekisterilain mu
kaiseen ilmoitusmenettelyyn. Ehdotettu elinkei
nolain 7 §:n 1 momentti edellyttäisi kauppare
kisterilain muuttamista siten, että kaupparekis
terilaissa säädetty velvollisuus perusilmoituksen 
tekemiseen laajennettaisiin vastaamaan elinkei
nolaissa säädettävää ilmoitusvelvollisuutta. Ny
kyisessä elinkeinoilmoituksessa ilmoitettavat 
seikat sekä selvitykset esitettäisiin lainmuutok
sen jälkeen kaupparekisteri-ilmoituksessa. Eh
dotettu elinkeinolain muutos edellyttää tältä 
osin tarkistuksia kaupparekisterilakiin ja -ase
tukseen. 

Kaupparekisterilain muuttamista koskevas
sa ehdotuksessa on otetettu huomioon jaksossa 
3 mainitun ETA-sopimukseen kuuluvan yhden
neotoista yhtiöoikeudellisen direktiivin asetta
mat vaatimukset. Yhdettätoista yhtiöoikeudel
lista direktiiviä sovelletaan sellaisten yhtiöiden, 
joihin sovelletaan niiden takeiden yhteensovit
tamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa 
vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten 
sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi annet
tua neuvoston ensimmäistä yhtiöoikeudellista 
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direktiiviä ( 681151/ETY), jäljempänä ensimmäi
nen yhtiöoikeudellinen direktiivi, perustarniin 
sivuliikkeisiin. Ensimmäistä yhtiöoikeudellista 
direktiiviä sovelletaan osakeyhtiötyyppisiin yh
teisöihin. Yhdennessätoista yhtiöoikeudellisessa 
direktiivissä erotetaan jäsenvaltiosta toiseen jä
senvaltioon perustetut sivuliikkeet kolmansista 
maista olevien yhtiöiden sivuliikkeistä. Ensin 
mainittujen osalta direktiivissä säädetyt vaati
mukset ovat enimmäisvaatimuksia, jälkimmäis
ten osalta vähimmäisvaatimuksia. 

Direktiivin 2 artiklan mukaan muista sopi
musmaista olevien yhtiöiden sivuliikkeiden jul
kistamisvelvollisuus koskee vain seuraavia asia
kirjoja ja tietoja: 

(a) sivuliikkeen osoite; 
(b) sivuliikkeen toiminnan tarkoitus; 
( c) rekisteri, jossa säilytetään sivuliikkeen 

perostaneen yhtiön asiakirjavihkoa, sekä yhti
ön rekisterinumero tuossa rekisterissä; 

( d) yhtiön nimi ja oikeudellinen muoto sekä 
sivuliikkeen nimi, jos sillä on eri nimi kuin 
yhtiöllä; 

(e) tiedot henkilöistä, jotka ovat kelpoisia 
edustamaan joko yhtiötä tai sivuliikettä suh
teessa ulkopuolisiin ja käyttämään sen puhe
valtaa oikeudenkäynneissä; 

(f) yhtiön purkautuminen, selvitystila ja 
maksukyvyttömyysmenettelyt; 

(g) yhtiön tilinpäätösasiakirjat; sekä 
(h) sivuliikkeen lopettaminen. 
Lisäksi sivuliikkeen vastaanottava jäsenval

tio voi säätää, että sivuliikkeistä on julkistetta
va: 

(a) sivuliikkeen edustamiseen kelpoisten hen
kilöiden allekirjoitukset; 

(b) sivuliikeen perustavan yhtiön perustamis
kirja ja yhtiöjärjestys; 

(c) yhtiön olemassaoloa koskeva rekisterito
distus; ja 

( d) tiedot tuossa jäsenvaltiossaolevaan yhtiön 
omaisuuteen kohdistuvista vakuuksista, jos täl
lainen julkistaminen vaikuttaa vakuuksien pä
tevyydeen. 

Direktiivin 7 artiklassa säädetään kolmansis
ta maista olevien yhtiöiden sivuliikkeiden jul
kistamisvelvollisuudesta. Velvollisuus kattaa ai
nakin seuraavat asiakirjat ja tiedot: 

(a) sivuliikkeen osoite; 
(b) sivuliikkeen toiminnan tarkoitus; 

(c) valtio, jonka lainsäädännön alainen yhtiö 
on; 

(d) rekisteri, johon perustava yhtiö on mer
kitty, ja yhtiön rekisterinumero tuossa rekiste
rissä; 

(e) yhtiön perustamisasiakirja ja yhtiöjärjes
tys, 

(f) yhtiön oikeudellinen muoto, pääasiallinen 
toimipaikka ja tarkoitus sekä merkityn pää
oman määrä, jollei se sisälly kohdassa e mai
nittuihin asiakirjoihin; 

(g) yhtiön nimi ja sivuliikkeen nimi, ellei se 
ole sama kuin yhtiön nimi; 

(h) tiedot henkilöistä, jotka ovat kelpoisia 
edustamaan joko yhtiötä tai sivuliikettä; 

(i) yhtiön purkautuminen, selvitystila ja mak-
sukyvyttömyys; 

G) yhtiön tilinpäätösasiakirjat; sekä 
(k) sivuliikkeen lopettaminen. 
Suomessa ulkomaisen elinkeinonharjoittajan 

sivuliikkeistä mainittavat seikat on lueteltu 
kaupparekisteriasetuksen 17 §:ssä ja perusilmoi
tukseen liitettävä selvitys asetuksen 18 §:ssä. 
Julkistamista koskevat vaatimukset eivät kai
kilta osin täytä direktiivissä asetettuja vaati
muksia. Kaupparekisteriasetuksen 17 §:n mu
kaan ulkomaisen elinkeinonharjoittajan perus
ilmoituksessa on mainittava sivuliikkeen toimi
nimi, elinkeinoharjoittajan täydellinen nimi, 
kansalaisuus ja kotipaikka, toiminnan laatu, 
Suomessa oleva kunta, josta toimintaa johde
taan, Suomessa olevan toimipaikan postiosoite, 
sivuliikeen vastuunalaisen johtajan täydellinen 
nimi, kansalaisuus ja kotipaikka, sivuliikkeen 
jokaisen toiminimenkirjoittajan täydellinen ni
mi, kansalaisuus ja kotipaikka sekä miten 
toiminimi kirjoitetaan. Perusilmoitukseen on 
kaupparekisteriasetuksen 18 §:n mukaan liitet
tävä selvitys sivuliikkeen perustamisesta ja vas
tuunalaisen hoitajan asettamisesta sekä toi
minimenkirjoittamisoikeuksien antamisesta. Li
säksi ilmoitukseen tulee liittää selvitys siitä, että 
elinkeinonharjoittaja harjoittaa elinkeinoa ko
timaassaan ja on saanut asianmukaisen luvan 
sivuliikkeen harjoittamiseen. Yhteisön ja sääti
ön tulee liittää ote asianomaisesta rekisteristä 
taikka muu selvitys yhteisön tai säätiön ole
massaolosta sekä jäljennös yhtiöjärjestysksestä, 
säännöistä tai muista vastaavista asiakirjoista. 

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan perusil
moituksen sisällöstä ehdotetaan säädettäväksi 
kaupparekisteriasetuksen sijasta kaupparekiste
rilaissa ja samalla ehdotetaan, että pykälä 
saatetaan vastaamaan yhdennentoista yhtiöoi-
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keudellisen direktiivin asettamia vaatimuksia. 
Säännös kattaisi sekä muista sopimusvaltioista 
että kolmansista maista Suomeen perustettavat 
sivuliikkeet Vaatimuksista, joista ei säädetä 
laissa, säädettäisiin kaupparekisteriasetuksessa. 
Vaikka direktiivi kattaa vain osakeyhtiömuo
toiset yhtiöt, ehdotetaan, että ulkomaisen elin
keinonharjoittajan maahan perustettavasta si
vuliikkestä tehtävä rekisteri-ilmoitus olisi sivu
liikkeen perustavan oikeushenkilön juridisesta 
muodosta riippumaton. 

Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioilla 
on yhtiöoikeudellisten direktiivien voimaan
saattamisen suhteen siirtymäaika siten, että ne 
on saatettava voimaan kahden vuoden kulut
tua ETA-sopimuksen voimaantulosta. Siirty
mäajasta huolimatta yhdennessätoista yhtiöoi
keudellisessa direktiivissä asetetut vaatimukset 
voidaan vähäisin lainsäädännöllisin muutoksin 
saattaa voimaan tässä yhteydessä. 

3 §. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa sääde
tään aatteellisten yhdistysten ja säätiöiden il
moitusvelvollisuudesta. Velvollisuus saatettai
siin muutoksella vastaamaan yksityisen elinkei
nonharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta. 

Elinkeinotoimintaa harjoittava aatteellinen 
yhdistys ja säätiö ovat voimassa olevan elinkei
nolain mukaisesti ilmoitusvelvollisia. Toisaalta 
niiden velvollisuus tehdä kaupparekisterilain 
mukainen perusilmoitus on nykyisin sidottu 
kirjanpitolain 33 §:n mukaiseen tilinpäätösasia
kirjojen toimittamisvelvollisuuteen. 

Koska esityksessä ehdotetaan elinkeinoilmoi
tuksen korvaavan järjestelmän luomista eikä 
ole perusteltua, että yksityiselle elinkeinonhar
joittajalle asetettava velvollisuus perusilmoituk
sen tekemiseen poikkeaisi mahdollisesti samaa 
toimintaa harjoittavan aatteellisen yhdistyksen 
tai säätiön ilmoitusvelvollisuudesta, ehdote
taan, että elinkeinotoimintaa harjoittava aat
teellinen yhdistys ja säätiö velvoitettaisiin 
kaupparekisteri-ilmoituksen tekemiseen, mikäli 
sillä on elinkeinotoiminnan harjoittamista var
ten joko pysyvä toimipaikka tai palvelukses
saan vähintään yksi työntekijä. Pysyvällä toi
mipaikalla tarkoitetaan tässä sekä puheena 
olevan pykälän 3 kohdassa esimerkiksi myymä
lää tai konttoria. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädetään 
elinkeinoa harjoittava luonnollisen henkilön eli 
yksityisen elinkeinonharjoittajan ilmoitusvel
vollisuudesta. Yksityinen elinkeinonharjoittaja, 
jolla on joko pysyvä toimipaikka tai palveluk
sessaan muu kuin aviopuoliso tai suoraan 

etenevää polvea oleva vajaavaltainen jälkeläi
nen, olisi velvollinen tekemään perusilmoituk
sen. Velvollisuus perusilmoituksen tekemiseen 
olisi lisäksi aina tilanteessa, jossa luonnollinen 
henkilö on hankkinut luvan harjoittaa elinkei
nolain 3 §:ssä mainittuja elinkeinoja. 

Ehdotuksella laajennettaisiin perusilmoituk
sen tekemiseen velvoitettujen yksityisten elin
keinonharjoittajien ilmoitusvelvollisuus vastaa
maan voimassa olevassa elinkeinolaissa säädet
tyä ilmoitusvelvollisuutta. Säännös ei kuiten
kaan koskisi maatilatalouden eikä kalastuksen 
harjoittajaa. Tältä osin tilanne pysyisi ennal
laan. 

Pykälän 1 momentin 4 kohta sisältää mää
ritelmällisen lisäyksen. Ulkomaisella elinkei
nonharjoittajalla ehdotetaan tarkoitettavaksi 
ulkomaista yhteisöä ja säätiötä, joka perustaa 
Suomeen sivuliikkeen. 

13 a §. Pykälässä säädetään ulkomaisen elin
keinonharjoittajan sivuliikkeen perusilmoituk
sessa esitettävistä seikoista. Säännös vastaa 
sisällöltään kaupparekisteriasetuksen 17 §:ssä 
säädettyä lisättynä kuitenkin yhdennentoista 
yhtiöoikeudellisen direktiivin edellyttämillä tie
doilla. 

Perusilmoituksessa mainittavista seikoista 1, 
2 ja 5 kohdan vaatimukset vastaavat kauppa
rekisteriasetuksen 17 §:ssä aiemmin olleita 
säännöksiä. Pykälästä ehdotetaan poistettavak
si vastuunalaista hoitajaa koskevien tietojen 
esittäminen. Elinkeinolain 6 §:n 3 momentissa 
säädetystä edustajasta tehtäisiin selkoa kaup
parekisterilain 17 §:ssä säädettävässä järjestyk
sessä. 

Perusilmoituksessa tulisi pykälän 3 kohdan 
mukaan mainita valtio, jonka lainsäädännön 
mukaisesti yhteisö tai säätiö on perustettu, sekä 
sääntömääräisen kotipaikan, keskushallinnon 
tai päätoimipaikan sijaintivaltio. Säännös vas
taisi tältä osin ETA-sopimuksen 34 artiklan 
määräystä. Rekisterin, johon sivuliikkeen pe
rustava elinkeinonharjoittaja kotimaassaan on 
merkitty, ilmoittamiseen velvoittava säännös 
seuraa yhdennestätoista yhtiöoikeudellisesta di
rektiivistä. Pykälän 6 kohdan mukaan perusil
moituksessa on mainittava sivuliikkeen perus
tavan yhteisön tai säätiön edustamiseen kelpoi
set henkilöt sekä heidän täydellinen nimensä ja 
kotipaikkansa. Vaatimus seuraa direktiivin 
säännöksestä. Muilta osin direktiivin säännök
set saatettaisiin voimaan kaupparekisteriasetus
ta muuttamalla. 

15 §. Pykälän 6 kohdassa säädetään maahan 
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perustettavan ulkomaisen elinkeinonharjoitta
jan sivuliikkeen perusilmoituksen tekemisestä 
vastuussa olevasta henkilöstä. Muutos olisi 
kielellinen ja seurausta siitä, että elinkeinolain 
mukaisesta lupamenettelystä, jonka yhteydessä 
vastaava hoitaja on aikaisemmin määrätty, 
ehdotetaan luovuttavaksi. Rekisteri-ilmoituk
sesta olisi vastuussa osapuolten välisen sopi
muksen perusteella joko elinkeinolain 6 §:n 3 
momentissa säädettäväksi ehdotettu edustaja 
tai ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toi
minimenkirjoittajaksi valittu henkilö. 

17 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi sään
nös elinkeinolain 6 §:n 3 momentissa ehdotetun 
edustajan ilmoittamisesta kaupparekisteriin. Il
moitus voitaisiin antaa joko perustamisilmoi
tuksesta tai muutosilmoituksesta säädetyssä 
järjestyksessä. Kysymys olisi lähinnä siitä, mis
sä tilanteessa edustajan asettamista koskevat 
edellytykset täyttyvät ja toimimisesta laissa 
säädetyn velvollisuuden mukaisesti. 

Pykälän 2 momentissa säädetään luvanvarai
sen elinkeinotoiminnan harjoittamista varten 
myönnetyn luvan ilmoittamisesta kaupparekis
teriin. Ilmoitus voitaisiin tehdä joko perus- tai 
muutosilmoituksesta säädetyssä järjestyksessä 
riippuen siitä, missä vaiheessa lupa myönne
tään suhteessa elinkeinonharjoittajan perusil
moitukseen nähden. Säännös veivoittaisi esi
merkiksi yhteisön, jolle kaupparekisteri-ilmoi
tuksen tekemisen jälkeen myönnetään lupa 
tietyn elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, il
moittamaan asiasta kaupparekisteriin muutos
ilmoituksen tekemisestä säädetyssä järjestykses
sä. Vastaavasti yksityinen elinkeinonharjoittaja 
tai elinkeinotoimintaa harjoittava aatteellinen 
yhdistys taikka säätiö voisi tehdä selkoa myön
netystä luvasta perusilmoituksen yhteydessä, 
mikäli lupa olisi jo siinä vaiheessa myönnetty. 

31 §. Pykälän sisältämä muutos on tekninen 
ja seurausta siitä, että ulkomaisen elinkeinon
harjoittajan sivuliikkeen perusilmoituksessa 
mainittavista seikoista ehdotetaan säädettäväk
si kaupparekisteriasetuksen 17 §:n sijasta ehdo
tetussa 13 a §:ssä. 

Voimaantulosäännös. Kaupparekisterilain 
muuttamista koskevan lain voimaantulosään
nökseen ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka 
nojalla ne elinkeinonharjoittajat, joilla ei aikai
semman lain nojalla ole ollut velvollisuutta 
kaupparekisteri-ilmoituksen tekemiseen, veloi
tettaisiin tekemään . perusilmoitus viimeistään 
kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 
Kyseinen muutos koskisi luonnollista henkilöä, 
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joka on hankkinut luvan harjoittaa elinkeino
lain 3 §:ssä mainittua elinkeinoa, jolla on pysy
vä toimipaikka tai jonka palveluksessa on muu 
kuin aviopuoliso tai suoraan etenevää polvea 
oleva vajaavaltainen jälkeläinen. Aikaisemman 
säännöksen mukaan velvollisuus on ollut vain 
luonnollisella henkilöllä, jolla on pysyvä toimi
paikka ja jonka palveluksessa on vähintään 
kaksi työntekijää. Vastaava ilmoitusvelvolli
suus olisi myös elinkeinotoimintaa harjoittaval
la aatteellisella yhdistyksellä ja säätiöllä, jolla 
on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten 
pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään 
yksi työntekijä. Aikaisemman säännöksen mu
kainen ilmoitusvelvollisuus on koskenut vain 
sellaista elinkeinoa harjoittavaa aatteellista yh
distystä ja säätiötä, joka kirjanpitolain sään
nösten mukaan on ollut velvollinen toimitta
maan rekisteriviranomaiselle jäljennökset tilin
päätöksestään. 

1.3. V erotuslaki 

Voimassa olevaan verotuslain 44 §:n 2 mo
menttiin sisältyy säännös maistraatin ja nimis
miehen velvollisuudesta toimittaa verotoimis
tolle tiedot niille elinkeinolain nojalla elinkei
non harjoittamisen aloittamisesta ja lopettami
sesta tehdyistä ilmoituksista. Momenttiin ehdo
tetaan lisättäväksi säännös siitä, että tiedot 
toimitetaan maksutta. Vastaava säännös on 
myös liikevaihtoverolain 85 §:ssä. Kun elinkei
noilmoitusmenettelystä nykyisessä muodossa 
ehdotetaan luovuttavaksi ja siirryttäväksi 
kaupparekisterilain mukaiseen ilmoitusmenet
telyyn, olisi verotuslain kyseistä säännöstä 
muutettava vastaavasti. 

1.4. Liikevaihtoverolaki 

Voimassa olevaan liikevaihtoverolain 85 §:n 
2 momenttiin sisältyy säännös maistraatin ja 
nimismiehen velvollisuudesta toimittaa läänin
verovirastolle luettelot liiketoiminnan aloitta
misesta ja lopettamisesta tehdyistä ilmoituksis
ta. Kun elinkeinoilmoitusmenettelystä nykyi
sessä muodossa ehdotetaan luovuttavaksi ja 
siirryttäväksi kaupparekisterilain mukaiseen il
moitusmenettelyyn, olisi liikevaihtoverolain ky
seistä säännöstä muutettava vastaavasti. 
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2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan samanai
kaisesti ETA-sopimuksen kanssa. Sen vuoksi 
ehdotetaan, että ne tulevat voimaan asetuksella 
säädettävänä ajankohtana. 

3. Säätämisjärjestys 

Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta anne
tun lain 1 §:n muuttaminen ehdotettuun muo
toon merkitsee, että Suomen kansalainen, jolla 
on asuinpaikka muualla kuin Euroopan ta
lousalueella, ei voisi harjoittaa elinkeinoa Suo
messa. Tältä osin kysymys koskee sitä, onko 
elinkeino-oikeuden säätämistä asuinpaikasta 
riippuvaksi nykyisen kansalaisuuskriteerin si
jasta pidettävä sellaisena hallitusmuodon 5 §:n 
vastaisena tilanteena, ettei lakia voitaisi säätää 
tavallisena lakina. Ensinnäkin voidaan todeta, 
ettei asuinpaikkaa koskevalla vaatimuksena 
poistettaisi muualla kuin Euroopan talousalu
eella asuvalta kansalaiselta mahdollisuutta har
joittaa elinkeinoa Suomessa, vaan tehtäisiin se 

1. 

luvanvaraiseksi. Toiseksi elinkeino-oikeuden 
menettäminen ei olisi luonteeltaan lopullinen, 
koska Euroopan talousalueelle pysyvästi asu
maan muuttava kansalainen kuuluisi ehdotetun 
lain 1 §:n soveltamisalaan. Kolmanneksi ehdo
tettu menettely rajoittaisi vain sellaisten kansa
laisten oikeutta harjoittaa elinkeinoa Suomes
sa, joilla ei ole asuinpaikkaa nimenomaan 
Euroopan talousalueella. Neljänneksi vastaa
van laatuisia Suomessa asumista edellyttäviä 
vaatimuksia, joista voidaan poiketa viranomai
sen luvalla, sisältyy esimerkiksi osakeyhtiön 
perustamista koskevaan osakeyhtiölain 2 luvun 
1 §:ään ja yhtiön johtamista koskevaan 8 luvun 
4 §:ään, jonka mukaan osakeyhtiön toimitus
johtajan on oltava Suomessa asuva Suomen tai 
muun pohjoismaan kansalainen. Ehdotusta 
valmisteltaessa on harkittu sen suhdetta halli
tusmuodon 5 §:ään nähden, mutta on nähty, 
ettei ehdotus ole sillä tavalla ristiriidassa yh
denvertaisuuden periaatteen kanssa, etteikö la
kia voitaisi säätää tavallisena lakina. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraava lakiehdotuk
set 

Laki 
elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 2, 

8-11 ja 25 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 § osittain muutettuna 10 päivänä tammikuuta 1969 annetulla lailla 

(9/69) ja 25 § 16 joulukuuta 1977 annetussa laissa (961177), 
muutetaan 1 ja 7 § sekä 27 §:n 1 momentti, 
näistä 7 § sellaisena kuin se on mainitussa 16 joulukuuta 1977 annetussa laissa, sekä 
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 10 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa, 

uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 

1 § 
Tässä laissa säädetyin ehdoin saa laillista ja 

hyvän tavan mukaista elinkeinoa harjoittaa: 
1) luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaik

ka Euroopan talousalueella; 
2) suomalainen yhteisö ja säätiö; sekä 
3) Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulko

mainen yhteisö ja säätiö, joka on perustettu 
jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan vai-

tion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntö
määräinen kotipaikka, keskushallinto tai pää
toimipaikka jossakin Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi myöntää 
luvan harjoittaa elinkeinoa myös muulle kuin 1 
momentissa tarkoitetulle luonnolliselle henki
lölle sekä ulkomaiselle yhteisölle ja säätiölle. 

Edellä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädet-
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tyjä ehtoja ei kuitenkaan sovelleta, jos niistä on 
määrätty toisin Suomea veivoittavassa kansain
välisessä sopimuksessa. 

6§ 

Elinkeinonharjoittajalla on oltava edustaja, 
jolla on kotipaikka Suomessa ja oikeus tämän 
puolesta ottaa vastaan haasteita ja muita tie
doksiantoja. Vajaavaltainen tai konkurssissa 
oleva ei voi olla edustajana. Luonnollisen 
henkilön, jolla on kotipaikka Suomessa, sekä 
suomalaisen yhteisön ja säätiön, jolla on yhtei
söstä tai säätiöstä pidettävään rekisteriin mer
kitty toiminimenkirjoittaja tai muu edustaja, 
jolla on kotipaikka Suomessa, ei kuitenkaan 
tarvitse asettaa erillistä edustajaa. Edustaja on 
ilmoitettava merkittäväksi kaupparekisteriin. 
Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, 
haaste ja muu tiedoksianto katsotaan elinkei
nonharjoittajalle toimitetuksi, kun se on annet
tu tiedoksi edustajalle. 

Mitä 3 momentissa säädetään velvollisuudes
ta asettaa edustaja, ei kuitenkaan koske lai
vanisäntää eikä laivanisännistöyhtiön pääisän
tää. 

7§ 
Luonnollisen henkilön, joka on hankkinut 

luvan harjoittaa 3 §:ssä mainittua elinkeinoa tai 
aikoo harjoittaa 6 §:ssä tarkoitettua elinkeinoa, 
samoin kuin ulkomaisen yhteisön ja säätiön on 

2. 

ennen toiminnan alkamista tehtävä kauppare
kisterilaissa säädetty perusilmoitus. Ilmoitus
velvollisuus ei kuitenkaan koske laivanisäntää 
eikä laivanisännistöyhtiön pääisäntää. 

Velvollisuudesta ilmoittaa elinkeinoa harjoit
tava suomalainen yhteisö ja säätiö kauppare
kisteriin merkittäväksi säädetään erikseen. 

27 § 
Joka laiminlyö 6 §:n 3 momentissa säädetyn 

edustajan asettamisen tai siinä tarkoitetun il
moituksen tekemisen tai joka ylittää tässä 
laissa tai erikseen säädetyn oikeuden elinkeinon 
harjoittamiseen, on tuomittava, jollei teko ole 
vähäinen tai siitä muualla laissa ole säädetty 
ankarampaa rangaistusta, elinkeinorikkomuk
sesta sakkoon. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole
vien säännösten mukaan elinkeinoa harjoittava 
saa jatkaa elinkeinotoimintaansa sen estämättä, 
mitä tämän lain 1 §:n 1 momentin 1 ja 3 
kohdassa säädetään. 

Ennen tämän lain voimaantuloa annettu 
kumotun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu va
kuus on tämän lain estämättä voimassa kumo
tussa 2 §:ssä säädetyllä tavalla siltä osin kuin 
vakuus kohdistuu tämän lain voimaantuloa 
edeltävään aikaan. 

Laki 
kaupparekisterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 3 §:n 1 momentin 

2-4 kohta, 15 §:n 1 momentin 6 kohta sekä 17 ja 31 §, 
näistä 31 § sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (834/81), sekä 
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

3§ 
Perusilmoituksen ovat velvolliset tekemään: 

2) aatteellinen yhdistys ja säätiö, jolla on 

elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysy
vä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi 
työntekijä; 

3) luonnollinen henkilö, joka on hankkinut 
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luvan harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oi
keudesta annetun lain 3 §:ssä mainittua elinkei
noa tai jolla on elinkeinotoiminnan harjoitta
mista varten pysyvä toimipaikka taikka jonka 
palveluksessa on muu kuin aviopuoliso tai 
suoraan etenevää polvea oleva vajaavaltainen 
jälkeläinen (yksityinen elinkeinonharjoittaja); ei 
kuitenkaan maatilatalouden eikä kalastuksen 
harjoittaja; sekä 

4) ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka perus
'taa Suomeen sivuliikkeen (ulkomainen elinkei
nonharjoittaja). 

13 a § 
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliik-

keen perusilmoituksessa on mainittava: 
1) sivuliikkeen postiosoite; 
2) toiminnan laatu; 
3) valtio, jonka lainsäädännön alainen sivu

liikkeen avaava elinkeinonharjoittaja on, sekä 
elinkeinonharjoittajan sääntömääräinen koti
paikka, keskushallinto tai päätoimipaikka sa
moin kuin rekisteri, johon sivuliikkeen perus
tava elinkeinonharjoittaja on kotimaassaan 
merkitty; 

4) elinkeinonharjoittajan toiminimi ja oikeu
dellinen muoto sekä sivuliikkeen toiminimi, 
jollei se ole sama kuin elinkeinonharjoittajalla; 

5) sivuliikkeen jokaisen toiminimen kirjoit
tajan täydellinen nimi ja kotipaikka sekä, miten 
toiminimi kirjoitetaan; sekä 

6) elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toi
mielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä edusta
miseen kelpoiset henkilöt sekä heidän täydelli
nen nimensä, osoitteensa ja kotipaikkansa. 

15 § 
Rekisteri-ilmoituksen tekemisestä ovat vas

tuussa: 

6) ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivu
liikkeen puolesta sen toiminimen kirjoittajaksi 
tai edustajaksi valittu henkilö. 

17 § 
Toiminimen erikieliset ilmaisut ja aputoimi

nimi sekä myös prokura, joka ei sisällä muuta 
kuin prokuralain (130179) 3 §:ssä sallitun rajoi
tuksen tai ehdon, sekä elinkeinon harjoittami
sen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu edustaja, voidaan ilmoittaa kauppa
rekisteriin merkittäväksi joko perusilmoitukses
ta tai muutosilmoituksesta säädetyssä järjestyk
sessä. 

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

31 § 
Tarkemmat säännökset ilmoituksiin liitettä

vistä selvityksistä, rekisteröinnin kuuluttamises
ta, rekisteristä ja sen pitämisestä, jäljennösten 
toimittamisesta rekisteristä ja siihen liittyvistä 
asiakirjoista paikallisviranomaisille, rekisteriot
teiden ja jäljennösten antamisesta samoin kuin 
muut säännökset tämän lain täytäntöönpanos
ta annetaan asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

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

verotuslain 44 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 44 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (980/79), seuraavasti: 

44§ 

Kaupparekisterilaissa (129/79) tarkoitetun 
rekisteriviranomaisen on ennen tammikuun ja 
heinäkuun loppua maksutta toimitettava vero
toimistolle tiedot niistä ilmoituksista, jotka 

4. 

edellisenä puolivuotiskautena on tehty elinkei
non aloittamisesta tai lopettamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Laki 
liikevaihtoverolain 85 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 85 §:n 2 momentti 

seuraavasti: 

85 § 

Kaupparekisterilaissa (129/79) tarkoitetun 
rekisteriviranomaisen on ennen tammikuun ja 
heinäkuun loppua maksutta toimitettava Iää
ninverovirastolie luettelot niistä ilmoituksista, 

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992 

jotka edellisenä puolivuotiskautena on tehty 
liiketoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Kauppa- ja teollisuusministeri Pekka Tuomisto 
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Liite 

1. 
Laki 

elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 2, 

8-11 ja 25 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 § osittain muutettuna 10 päivänä tammikuuta 1969 annetulla lailla 

(9/69) ja 25 § 16 joulukuuta 1977 annetussa laissa (961177), 
muutetaan 1 ja 7 § sekä 27 §:n 1 momentti, 
näistä 7 § sellaisena kuin se on mainitussa 16 joulukuuta 1977 annetussa laissa, sekä 
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 10 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa, 

uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Jokainen Suomen kansalainen on oikeutettu 

alempana säädetyillä ehdoilla Suomessa har
joittamaan sekä kauppa-, tehdas- ja käsityölii
kettä että myöskin muuta ansionsaantia tai 
elastusta tarkoittavaa ja hyviin tapoihin sovel
tuvaa liikettä tai elinkeinoa kaupungissa ja 
maalla. Kuitenkin on 3 §:ssä mainittuihin elin
keinoihin nähden noudatettava, mitä niistä 
erittäin säädetään. 

Tätä [asetusta] on sovellutettava myöskin 
laillisesti perustettuun yhtiöön, osuuskuntaan 
ja yhdistykseen, joka sääntöjensä mukaan on 
oikeutettu harjoittamaan elinkeinoa. 

2§ 
Jos ulkomaalainen, joka laillisella luvalla oles
kelee maassa, haluaa harjoittaa kauppa- tai 
tehdasliikettä taikka muuta elinkeinoa kaupun
gissa tai maalla, on hänen anottava sitä läänin
hallitukselta ja liitettävä anomukseensa todistus 
siitä, että hän on täysivaltainen, sekä taysivarai
nen takaus tai muu vakuus valtiolle ja kunnalle 
kolmena vuonna menevistä veroista ja julkisista 
maksuista. Kulkukaupan harjoittamiseen ei ulko
maalaiselle kuitenkaan saa antaa lupaa. 

Jos ulkomaalainen liike haluaa maahan perus
taa haaraosaston, anokoon sitä samoin läänin 

Ehdotus 

1 § 
Tässä laissa säädetyin ehdoin saa laillista ja 

hyvän tavan mukaista elinkeinoa harjoittaa: 
1) luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka 

Euroopan talousalueella; 
2) suomalainen yhteisö ja säätiö; sekä 
3) Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulko

mainen yhteisö ja säätiö, joka on perustettu 
jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valti
on lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömää
räinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimi
paikka jossakin Euroopan talousalueeseen kuu
luvassa valtiossa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi myöntää 
luvan harjoittaa elinkeinoa myös muulle kuin 1 
momentissa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle 
sekä ulkomaiselle yhteisölle ja säätiölle. 

Edellä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädettyjä 
ehtoja ei kuitenkaan sovelleta, jos niistä on 
määrätty toisin Suomea veivoittavassa kansain
välisessä sopimuksessa. 

(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

[ maaherralta 1 ja liittäköön mainitun vakuuden 
ulosteoista. 

[Maaherra 1 tutkikoon erittäin kussakin ta
pauksessa, asianomaisia kuultuansa, onko hake
mukseen suostuttava vai onko se hyljättävä. 

Jos anottu oikeus myönnetään, pitää ennen 
liikkeen alkamista ilmoitus siitä annettaman 
7 §:ssä mainitulle viranomaiselle, kuin myöskin 
tieto jätettämän siitä henkilöstä, joka elinkeinon
harjoittajan poissa ollessa johtaa liikettä; jolloin 
myöskin on selväksi tehtävä, että tämä on sekä 
oikeutettu että velvollinen Suomen tuomiois
tuimessa vastaamaan oikeusasioissa, jotka liik
keen johdosta saattavat syntyä. 

Ilman erityistä hakemusta saakoon ulkomaa
lainen kaikkialla maassa ostella maalaistuottei
ta, kuin myöskin, noudattamalla tullilakien ja 
satamajärjestysten ohjeita, kaupunkien satamis
sa aluksellaan myyskennellä maahan tuomiansa 
ruokatavaroita, jonka liikkeen harjoittamisesta 
hänen suoritettavaksensa määrättäköön sovelias 
elinkeinomaksu kaupunkikunnalle, joka tässä 
suhteessa saa ryhtyä tarpeellisiin toimiin. 

Tämän pykälän määräysten estämättä nouda
tettakoon, mitä laillisesti hyväksytyissä ja vah
vistetuissa sopimuksissa vieraiden valtioiden 
kanssa on toisin määrätty. 

7§ 
Sen, joka tahtoo harjoittaa 6 §:ssä tarkoitet

tua elinkeinoa tai on hankkinut luvan harjoit-

Ehdotus 

6§ 

Elinkeinonharjoittajalla on oltava edustaja, 
jolla on kotipaikka Suomessa ja oikeus tämän 
puolesta ottaa vastaan haasteita ja muita tiedok
siantoja. Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei 
voi olla edustajana. Luonnollisen henkilön, jolla 
on kotipaikka Suomessa, sekä suomalaisen yh
teisön ja säätiön, jolla on yhteisöstä tai säätiöstä 
pidettävään rekisteriin merkitty toiminimenkir
joittaja tai muu edustaja, jolla on kotipaikka 
Suomessa, ei kuitenkaan tarvitse asettaa erillistä 
edustajaa. Edustaja on ilmoitettava merkittäväk
si kaupparekisteriin. Sen estämättä, mitä muu
alla laissa säädetään, haaste ja muu tiedoksianto 
katsotaan elinkeinonharjoittajalle toimitetuksi, 
kun se on annettu tiedoksi edustajalle. 

Mitä 3 momentissa säädetään velvollisuudesta 
asettaa edustaja, ei kuitenkaan koske laivanisän
tää eikä laivanisännistäyhtiön pääisäntää. 

7§ 
Luonnollisen henkilön, joka on hankkinut lu

van harjoittaa 3 §:ssä mainittua elinkeinoa tai 
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Voimassa oleva laki 

taa 3 §:ssä mainittua elinkeinoa, on tehtävä 
ennen liikkeen aloittamista siitä kirjallinen il
moitus maistraatille tai nimismiehelle siinä 
kunnassa, jossa elinkeinoa tullaan harjoitta
maan. 

8§ 
Elinkeinoilmoituksen mukana tulee olla selvi

tys siiUl, että ilmoituksen tekijä täyttää 6 §:ssä 
säädetyt ehdot, ja samalla tulee sen sisältää tieto 
ilmoituksen tekijän kotipaikasta, siitä nimestä, 
jolla liikettä aiotaan harjoittaa, siitä tai niistä 
elinkeinoista, jotka aiottu liike käsittää, sekä, jos 
ilmoitus tarkoittaa liikettä maalla, paikasta, 
jossa sitä tullaan harjoittamaan. Milloin ilmoi
tuksen tekee yhtiö, osuuskunta tai yhdistys, 
liittäköön siihen myöskin jäljennöksen säännöis
tään. 

Jos elinkeino on sellainen, että sitä saadaan 
harjoittaa ainoastaan erityisen luvan nojalla, on 
selvitys luvan saamisesta ilmoitukseen liitettävä. 

Velvollisuudesta ilmoittaa toiminimi kauppa
rekisteriin merkittäväksi on voimassa, mitä siitä 
on erittäin säädetty. 

9§ 
Elinkeinonharjoittaja, joka perustaa osaston 

tahi haaraliikkeen toiseen paikkakuntaan kuin 
missä hänen pääliikkeensä on, tehköön siitä 
ilmoituksen sen paikkakunnan asianomaiselle vi
ranomaiselle, mihin osasto tai haaraliike on 
sijoitettu, ja ilmoittakoon samalla, kuka tätä 
liikettä tulee johtamaan, sekä liittäköön ilmoi
tukseen selvityksen siitä, missä pääliikettä har
joitetaan. Sama olkoon laki, jos se, joka ei asu 
Suomessa, ttinne perustaa osaston tai haaraliik
keen maan ulkopuolella harjoittamastaan elin
keinoliikkeestä. 

Jos elinkeinoliikettä tulee jatkamaan tai joh
tamaan toinen kuin se, joka on ilmoitettu liik
keen omistajaksi tahi johtajaksi, on tästti tehtävä 
ilmoitus, niinkuin edellä on sanottu. 

Tässti pykälässä mainituissa tapauksissa on 
liikkeen johtaja velvollinen liikkeen puolesta 
vastaamaan niissä oikeudenktiynneissä, jotka 
liikkeestä aiheutuvat. 

Ehdotus 

aikoo harjoittaa 6 §:ssä tarkoitettua elinkeinoa, 
samoin kuin ulkomaisen yhteisön ja säätiön on 
ennen toiminnan alkamista tehtävä kaupparekis
terilaissa säädetty perusilmoitus. Ilmoitusvelvol
lisuus ei kuitenkaan koske laivanisäntää eikä 
laivanistinnistöyhtiön pääistintää. 

Velvollisuudesta ilmoittaa elinkeinoa harjoit
tava suomalainen yhteisö ja säätiö kaupparekis
teriin merkitttiväksi säädetään erikseen. 

(kumotaan) 

(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

10 § 
Joka lakkaa elinkeinoa harjoittamasta, teh

köön 7 §:ssä mainitulle viranomaiselle siitä kir
jallisen ilmoituksen. 

11§ 
Asianomainen viranomainen on velvollinen yh

den viikon kuluessa sen jälkeen, kun asianmu
kainen ilmoitus on tehty, antamaan siitä todis
tuksen. 

Jos ilmoitus on tullut [kruununvoudillej, niin
kuin 7 §:n 2 momentissa mainitaan, toimitetta
koon todistus pyydettäessä postitse ilmoituksen 
tekijälle, jos ilmoituskirjaa on seurannut säädetty 
lunastus ja todistuksen kirjoihin vietynä lähettä
misestä menevä maksu. 

25 § 
Maistraatin ja nimismiehen on pidettävä eri

tyistä luetteloa elinkeinon harjoittamisen ilmoi
tuksista ja luvan myönttimisestä sekä lakkautta
misista ja säilytettävä mainituista asioista anne
tut todistukset. Luettelosta on lähetettävä jäljen
nös tai ote vuosittain tammikuun kuluessa vero
lautakunnalle. 

27 § 
Joka harjoittaa elinkeinoa säädettyä ilmoi

tusta siitä edeltäpäin tekemättä, tahi milloin 
sitä tarvitaan siihen lupaa hankkimatta, taikka 
ylittää sen elinkeino-oikeuden, mikä hänellä 
tämän lain ja erityisten määräysten mukaan on, 
rangaistakoon sakolla. 

4 321301Q 

Ehdotus 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

27§ 
Joka laiminlyö 6 §:n 3 momentissa säädetyn 

edustajan asettamisen tai siinä tarkoitetun ilmoi
tuksen tekemisen tai joka ylittää tässä laissa tai 
erikseen säädetyn oikeuden elinkeinon harjoitta
miseen, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen 
tai siitä muualla laissa ole säädetty ankarampaa 
rangaistusta, elinkeinorikkomuksesta sakkoon. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevien 
säännösten mukaan elinkeinoa harjoittava saa 
jatkaa elinkeinotoimintaansa sen estämättä, mitä 
tämän lain 1 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa 
säädetään. 

Ennen tämän lain voimaantuloa annettu ku
motun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuus on 
tämän lain estämättä voimassa kumotussa 
2 §:ssä säädetyllä tavalla siltä osin kuin vakuus 
kohdistuu tämän lain voimaantuloa edeltävään 
aikaan. 
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2. 
Laki 

kaupparekisterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 3 §:n 1 momentin 

2-4 kohta, 15 §:n 1 momentin 6 kohta sekä 17 ja 31 §, näistä 31 § sellaisena kuin se on 4 päivänä 
joulukuuta 1981 annetussa laissa (834/81), sekä 

lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3§ 
Perusilmoituksen ovat velvolliset tekemään: 

2) elinkeinoa harjoittava aatteellinen yhdistys 
ja säätiö, joka kirjanpitolain (655/73) mukaan 
on velvollinen toimittamaan rekisteriviran
omaiselle jäljennökset tilinpäätöksestään; 

3) yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on 
pysyvä toimipaikka, kuten myymälä tai kont
tori, ja jonka palveluksessa on vähintään kaksi 
työntekijää, ei kuitenkaan maatilatalouden eikä 
kalastuksen harjoittaja; sekä 

4) ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka 
perustaa Suomeen sivuliikkeen. 

Ehdotus 

3§ 
Perusilmoituksen ovat velvolliset tekemään: 

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

3) luonnollinen henkilö, joka on hankkinut 
luvan harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeu
desta annetun lain 3 §:ssä mainittua elinkeinoa 
tai jolla on elinkeinotoiminnan harjoittamista 
varten pysyva toimipaikka taikka jonka palve
luksessa on muu kuin aviopuoliso tai suoraan 
etenevää polvea oleva vajaavaltainen j(J/keläinen 
(yksityinen elinkeinonharjoittaja); ei kuiten
kaan maatilatalouden eikä kalastuksen harjoit
taja; sekä 

4) ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka perus
taa Suomeen sivuliikkeen (ulkomainen elinkei
nonharjoittaja). 

13 a§ 
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen 

perusilmoituksessa on mainittava: 
1) sivuliikkeen postiosoite; 
2) toiminnan laatu; 
3) valtio, jonka lainsäädännön alainen sivu

liikkeen avaava elinkeinonharjoittaja on, sekä 
elinkeinonharjoittajan sääntömääräinen koti
paikka, keskushallinto tai päätoimipaikka sa
moin kuin rekisteri, johon sivuliikkeen perustava 
elinkeinonharjoittaja on kotimaassaan merkitty; 

4) elinkeinonharjoittajan toiminimi ja oikeu
dellinen muoto seka sivuliikkeen toiminimi, jollei 
se ole sama kuin elinkeinonharjoittajalla; 

5) sivuliikkeen jokaisen toiminimen kirjoitta
jan täydellinen nimi ja kotipaikka seka, miten 
toiminimi kirjoitetaan; sekä 

6) elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toi-
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Voimassa oleva laki 

15 § 
Rekisteri-ilmoituksen tekemisestä ovat vas

tuussa: 

6) ulkomaisen elinkeinonharjoittajan perus
taman sivuliikkeen puolesta sen vastuunalai
seksi hoitajaksi määrätty henkilö. 

17 § 
Toiminimen erikieliset ilmaisut ja aputoimi

nimi sekä myös prokura, joka ei sisällä muuta 
kuin prokuralain (130/79) 3 §:ssä sallitun rajoi
tuksen tai ehdon, voidaan ilmoittaa kauppare
kisteriin merkittäväksi joko perusilmoituksesta 
tai muutosilmoituksesta säädetyssä järjestyk
sessä. 

31 § 
Tarkemmat säännökset ilmoituksiin liitettä

vistä selvityksistä, rekisteröinnin kuuluttamises
ta, rekisteristä ja sen pitämisestä, jäljennösten 
toimittamisesta rekisteristä ja siihen liittyvistä 
asiakirjoista paikallisviranomaisille, rekisteriot
teiden ja jäljennösten antamisesta samoin kuin 
muut säännökset tämän lain täytäntöönpanos
ta annetaan asetuksella. Siitti mitti ulkomaisen 
elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen perusilmoi
tuksessa on mainittava, stitidettitin niin iktitin 
asetuksella. 

Ehdotus 

mielimenti tai ttillaisen elimen jtisenenti edusta
miseen kelpoiset henkilöt sekti heidtin ttiydellinen 
nimensti, osoitteensa ja kotipaikkansa. 

15 § 
Rekisteri-ilmoituksen tekemisestä ovat vas

tuussa: 

6) ulkomaisen elinkeinonharjoittajan perus
taman sivuliikkeen puolesta sen toiminimenkir
joittajaksi tai edustajaksi valittu henkilö. 

17 § 
Toiminimen erikieliset ilmaisut ja aputoimi

nimi sekä myös prokura, joka ei sisällä muuta 
kuin prokuralain (130/79) 3 §:ssä sallitun rajoi
tuksen tai ehdon, sekti elinkeinon harjoittamisen 
oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu edustaja, voidaan ilmoittaa kauppa
rekisteriin merkittäväksi joko perusilmoitukses
ta tai muutosilmoituksesta säädetyssä järjestyk
sessä. 

Milloin elinkeinon harjoittaminen on stitidetty 
luvasta riippuvaiseksi, on ennen toiminnan alka
mista tehttivä ilmoitus myönnetystä luvasta niin 
kuin 1 momentissa säädettitin. 

31 § 
Tarkemmat säännökset ilmoituksiin liitettä

vistä selvityksistä, rekisteröinnin kuuluttamises
ta, rekisteristä ja sen pitämisestä, jäljennösten 
toimittamisesta rekisteristä ja siihen liittyvistä 
asiakirjoista paikallisviranomaisille, rekisteriot
teiden ja jäljennösten antamisesta samoin kuin 
muut säännökset tämän lain täytäntöönpanos
ta annetaan asetuksella. 

Tämti laki tulee voimaan voimaan asetuksella 
säädetttivtinä ajankohtana. 

Sellainen elinkeinotoimintaa harjoittava luon
nollinen henkilö, aatteellinen yhdistys ja säätiö, 
jolla ttimän lain voimaan tullessa voimassa ollei
den säännösten mukaan ei ole ollut velvollisuutta 
tehdä elinkeinotoiminnastaan ilmoitusta, tulee 
tehdä ttimtin lain 3 §:n 2 ja 3 kohdassa tarkoi
tettu ilmoitus kahden vuoden kuluessa ttimän lain 
voimaantulosta 
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3. 
Laki 

verotuslain 44 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 44 §:n 2 momentti 

sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (980/79) seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

44§ 

Maistraatin ja nimismiehen on ennen tammi
kuun ja heinäkuun loppua toimitettava vero
toimistolle tiedot niistä ilmoituksista, jotka 
edellisenä puolivuotiskautena 9n tehty elinkei
non aloittamisesta tai lopettamisesta. 

Ehdotus 

44§ 

Kaupparekisterilaissa ( 129179) tarkoitetun re
kisteri viranomaisen on ennen tammikuun ja 
heinäkuun loppua maksutta toimitettava vero
toimistolle tiedot niistä ilmoituksista, jotka 
edellisenä puolivuotiskautena on tehty elinkei
non aloittamisesta tai lopettamisesta. 

Tämli laki tulee voimaan asetuksella säädet
tlivänli ajankohtana. 
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4. 
Laki 

liikevaihtoverolain 85 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 85 §:n 2 momentti 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

85 § 

Maistraatin ja nimismiehen on ennen tammi
kuun ja heinäkuun loppua maksutta toimitet
tava Iääninverovirastolie luettelot niistä ilmoi
tuksista, jotka edellisenä puolivuotiskautena on 
tehty liiketoiminnan aloittamisesta tai lopetta
misesta. 

Ehdotus 

85 § 

Kaupparekisterilaissa ( 129179) tarkoitetun re
kisteri viranomaisen on ennen tammikuun ja 
heinäkuun loppua maksutta toimitettava Iää
ninverovirastolie luettelot niistä ilmoituksista, 
jotka edellisenä puolivuotiskautena on tehty 
liiketoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 




