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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi liiketoiminta-
kiellosta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta 
ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liike-
toimintakiellosta annettua lakia niin, että po-
liisille kuuluvan liiketoimintakiellon valvon-
nan tehostamiseksi vero-, tulli-, ulosotto- ja 
palkkaturvaviranomaisen sekä muiden laissa 
määriteltyjen viranomaisten tehtävänä olisi 
kiinnittää huomiota liiketoimintakiellon to-
teutumiseen. Tässä tarkoituksessa viranomai-
set saisivat sähköisesti tietoja rekisteristä, jo-
hon liiketoimintakiellon määräämistä koske-
vat tiedot merkitään. Lakiin lisättäisiin myös 
säännökset liiketoimintakiellon merkitsemi-
sestä kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin.  

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annettua lakia muutettaisiin niin, että 
verohallinnolla olisi vastaavanlainen oikeus 
kuin muilla edellä tarkoitetuilla viranomaisil-
la antaa tietoja poliisille liiketoimintakiellon 
valvontaa varten.  

Liiketoimintakiellon sisältöä ehdotetaan 
tarkistettavaksi niin, että kieltoon määrätty ei 
saisi harjoittaa liiketoimintaa Suomessa toi-
seen valtioon perustetun yhteisön nimissä. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan mahdollisimman pian. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Pääministeri Matti Vanhasen hallitusoh-
jelman mukaan talousrikosten ja harmaan ta-
louden estämiseksi ja rikoshyödyn takaisin 
perimisen tehostamiseksi kehitetään lainsää-
däntöä sekä viranomaisten yhteistoimintaa.  

Valtioneuvosto teki helmikuussa 2006 pe-
riaatepäätöksen talousrikollisuuden ja har-
maan talouden vähentämiseksi vuosina 
2006—2009. Päätös on jatkoa kolmelle ai-
kaisemmalle valtioneuvoston periaatepäätök-
selle ja sillä toteutetaan hallitusohjelmassa, 
valtioneuvoston syyskuussa 2004 vahvista-
massa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa se-
kä tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 
2005—2007 edellytettyjä toimenpiteitä ta-
lousrikosten ja harmaan talouden torjumisek-
si. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa esite-
tään, että liiketoimintakiellon valvontaa tulee 
harkita laajennettavaksi koskemaan myös 
muita viranomaisia kuin poliisia heidän 
oman toimintansa yhteydessä. Valtioneuvos-
ton periaatepäätöksen keskeisiin teemoihin 
kuuluvat viranomaisten yhteistoiminnan ke-
hittäminen ja tiedonvaihdon esteiden poista-
minen, talousrikoksiin liittyvien viranomais-
ten toimintaedellytysten ja seuraamusjärjes-
telmien kehittäminen, harmaan talouden ja 
talousrikollisuuden toimintaedellytysten hei-
kentäminen, rajat ylittävän talousrikollisuu-
den ja harmaan talouden torjuminen sekä 
harmaata taloutta ja talousrikollisuutta kos-
kevan tietoisuuden lisääminen.  

Liiketoimintakiellosta annetun lain 
(1059/1985, jäljempänä liiketoimintakielto-
laki) mukaan liiketoimintakiellon valvonta 
kuuluu poliisille. Sisäasiainministeriön aset-
tama talousrikostutkinnan nykytilaa ja lain-
säädännöllisiä kehittämistoimenpiteitä selvit-
tänyt työryhmä esitti kesäkuussa 2004 val-
mistuneessa loppuraportissaan ”Talousrikos-
torjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehit-
täminen” (Sisäinen turvallisuus 36/2004), et-
tä liiketoimintakiellon valvontavelvollisuus 
ulotettaisiin poliisin lisäksi myös muihin vi-
ranomaisiin. Ensi sijassa työryhmä ehdotti 
valvonnan laajentamista verohallinnolle, tul-
li- ja ulosottoviranomaisille sekä patentti- ja 

rekisteriviranomaiselle. Muina mahdollisina 
viranomaisina tuotiin esiin konkurssiasiamies 
sekä yritystukia myöntävät ja maksavat vi-
ranomaiset. Ehdotusta perusteltiin liiketoi-
mintakieltoon määrättyjen henkilöiden lu-
kumäärän kasvulla ja sillä, että valvontaan 
osoitetut resurssit ovat pysyneet ennallaan. 
Valvonnan laajentamista edellä mainittuihin 
viranomaisiin pidettiin perusteltuna, koska 
liiketoimintakieltojärjestelmän yhtenä tehtä-
vänä on estää myös näiden viranomaisten 
toimialaan kohdistuvia väärinkäytöksiä.  

Liiketoimintakiellon valvonnan tehostami-
seksi ja viranomaisten välisen tietojenvaih-
don parantamiseksi esityksessä ehdotetaan 
liiketoimintakieltolakia muutettavaksi niin, 
että eri viranomaisille turvataan ajantasainen 
tiedonsaanti liiketoimintakielloista. Tämä to-
teutuisi sillä, että tiedot välitetään liiketoi-
mintakieltorekisteristä sähköisessä muodos-
sa. Viranomaisten toiminnassa tulisi myös 
kiinnittää huomiota kiellon noudattamiseen. 
Tällä halutaan turvata se, että poliisi saa 
mahdollisimman nopeasti tiedon sellaisista 
viranomaisen tietoon tulleista seikoista, joilla 
voi olla merkitystä selvitettäessä, onko liike-
toimintakieltoon määrätty syyllistynyt kiel-
lon rikkomiseen. Lakiin lisättäisiin myös 
säännökset liiketoimintakiellon määräämistä 
koskevan tiedon merkitsemisestä kauppare-
kisteriin ja säätiörekisteriin.  

Liiketoimintakiellon sisältöä ehdotetaan li-
säksi tarkistettavaksi sen varalta, että kiel-
toon määrätty harjoittaa Suomessa liiketoi-
mintaa käyttäen välikätenään toiseen valtioon 
perustettua yritystä. Kiellettyä olisi myös 
määräysvallan hankkiminen sellaisessa ul-
komaille perustetussa yhteisössä, joka har-
joittaa liiketoimintaa Suomessa.  

 
2.  Nykyti la  

Yleistä 

Liiketoimintakieltolain nojalla tuomioistuin 
määrää liiketoimintakiellon syyttäjän vaati-
muksesta. Kielto on elinkeino-oikeudellinen 
turvaamistoimenpide, jolla pyritään estämään 
sopimattoman ja vahingollisen liiketoimin-
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nan jatkaminen. Lain tarkoituksena on myös 
ylläpitää liiketoimintaan kohdistuvaa yleistä 
luottamusta. Lailla halutaan suojata erityises-
ti velkojia, sopimuskumppaneita, julkista ta-
loutta sekä tervettä ja toimivaa taloudellista 
kilpailua. Laki tuli voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1986.  

Lakia tarkistettiin 1 päivänä maaliskuuta 
1998 voimaan tulleella lailla (1220/1997). 
Muutos oli osa niitä toimenpiteitä, joilla py-
rittiin puuttumaan rikolliseen ja sopimatto-
maan menettelyyn elinkeinoelämässä. Esitys 
liittyi valtioneuvoston periaatepäätökseen 
hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikolli-
suuden ja harmaan talouden vähentämiseksi. 
Pyrkimyksenä oli järjestelmää parantamalla 
vähentää niitä taloudellisia menetyksiä, joita 
tällaisesta toiminnasta aiheutuu muille elin-
keinonharjoittajille ja koko yhteiskunnalle.  

Liiketoimintakieltojen tuomitsemiskynnys-
tä pidettiin varsin korkeana ja järjestelmän 
merkittävänä epäkohtana valvonnan puuttu-
mista. Lain muutoksella kiellon määräämisen 
edellytyksiä tarkistettiin ja soveltamisalaa 
muutettiin siten, että liiketoimintakielto voi-
daan määrätä silloinkin, kun yritystä ei ole 
asetettu konkurssiin. Kiellon vähimmäisaikaa 
nostettiin kahdesta vuodesta kolmeen vuo-
teen ja enimmäisaikaa viidestä seitsemään 
vuoteen. Kiellon noudattamisen valvonta 
määrättiin poliisin tehtäväksi.  

 
Liiketoimintakiellon määrääminen ja sisältö  

Liiketoimintakiellon määräämisen edelly-
tyksenä on liiketoimintaan liittyvien lakisää-
teisten velvollisuuksien olennainen laimin-
lyönti tai sellainen rikollinen menettely, jota 
ei voida pitää vähäisenä. Kiellon määräämis-
tä harkittaessa otetaan huomioon, onko ja 
missä määrin liiketoimintaa kokonaisuutena 
arvioiden pidettävä vahingollisena velkojien, 
sopimuskumppaneiden, julkisen talouden tai 
terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun 
kannalta. Vahingollisuuden arviointi edellyt-
tää kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomi-
oon laiminlyöntien ja rangaistavan menette-
lyn ohella se, miten liiketoimintaa muuten on 
harjoitettu.  

Liiketoimintakieltoon määrätty ei saa itse 
tai toista välikätenä käyttäen harjoittaa sel-
laista liiketoimintaa, josta kirjanpitolaissa on 
säädetty kirjanpitovelvollisuus. Hän ei saa ol-

la avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiit-
tiyhtiön vastuunalainen yhtiömies taikka eu-
rooppalaisen taloudellisen etuyhtymän henki-
löjäsen eikä olla yhteisön tai säätiön hallituk-
sen jäsen, varajäsen, toimitusjohtaja taikka 
muussa niihin rinnastettavassa asemassa yh-
teisössä tai säätiössä. Liiketoimintakieltoon 
määrätty ei saa myöskään itse tai toista väli-
kätenä käyttäen tosiasiallisesti johtaa yhtei-
sön tai säätiön taikka ulkomaisen sivuliik-
keen toimintaa tai hoitaa sen hallintoa. Hän 
ei saa olla itse tai toista välikätenä käyttäen 
osakeyhtiön tai osuuskunnan perustaja eikä 
kiellon määräämisen jälkeen hankkia itse 
taikka toista välikätenä käyttäen omistukseen 
tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä. Lii-
ketoiminnan harjoittaminen tai erilaisten yh-
teisöjen johtotehtäviin kuuluminen edellä se-
lostetulla tavalla täyttää liiketoimintakiellon 
rikkomisen tunnusmerkistön. Kiellon rikko-
misesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeu-
teen enintään kahdeksi vuodeksi (rikoslain 
16 luvun 11 §).  

Liiketoimintakieltoon voidaan määrätä vä-
hintään kolmeksi ja enintään seitsemäksi 
vuodeksi.  

Oikeusrekisterikeskus ylläpitää rekisteriä 
liiketoimintakielloista. Jokaisella on oikeus 
saada tietoja rekisteriin merkityistä, voimassa 
olevista liiketoimintakielloista. Rekisteristä 
toimitetaan tiedot liiketoimintakieltoon mää-
rätyistä muun muassa poliisille, Patentti- ja 
rekisterihallitukselle, Verohallitukselle, Ti-
lastokeskukselle ja Suomen Asiakastieto 
Oy:lle. Osa viranomaisista tarkistaa tiedot 
Suomen Asiakastieto Oy:stä. Ulosottoviran-
omaisella on kyselyoikeus rekisteriin sen 
käytössä olevan palvelun kautta. Tiedot liike-
toimintakielloista julkaistaan lisäksi Viralli-
sessa lehdessä. 

Liiketoimintakieltoon määrättyjen henki-
löiden lukumäärän ennakoitiin kasvavan, kun 
lakia vuonna 1998 muutettiin. Näin on myös 
tapahtunut. Voimassaolevien liiketoiminta-
kieltojen lukumäärä maaliskuussa 2006 on 
682 (tilanne 23.3.2006).  

 
Liiketoimintakiellon valvonta 

Poliisi valvoo liiketoimintakiellon noudat-
tamista. Valvonnasta on voimassa, mitä po-
liisilaissa (493/1995) säädetään poliisitutkin-
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nasta. Poliisitutkinnalla tarkoitetaan muuta 
poliisin toimitettavaksi säädettyä tutkintaa 
kuin rikoksen johdosta toimitettavaa esitut-
kintaa. Poliisitutkintaa toimitettaessa on so-
veltuvin osin meneteltävä siten kuin tutkin-
nan suorittamisesta esitutkinnassa säädetään. 
Kieltoon määrätyn asemaan sovelletaan ri-
koksesta epäiltyä koskevia säännöksiä.  

Kun liiketoimintakielto on tullut voimaan, 
poliisin on laadittava selvitys siitä, mitä liike-
toimintaa kieltoon määrätty on harjoittanut 
ennen kiellon määräämistä ja mihin toimen-
piteisiin tämä on ryhtynyt kiellon johdosta. 
Liiketoimintakieltoon määrätty on velvolli-
nen antamaan selvitystä varten tarpeelliset 
tiedot. Hänen on kiellon voimassaoloaikana 
toimitettava poliisille tämän kehotuksesta 
selvitys toimeentulostaan ja tiedot työpaikas-
taan. Poliisilla on poliisilain nojalla oikeus 
saada viranomaisilta ja yksityisiltä tietoja 
valvontatehtävää varten. Näin poliisi voi 
esimerkiksi tarkistaa kieltoon määrätyn an-
taman selvityksen oikeellisuuden. 

Vuoden 1998 lainsäädäntöuudistuksen jäl-
keen liiketoimintakiellon tutkintaa ja valvon-
taa on ohjeistettu sisäasiainministeriön mää-
räyksellä kaksi kertaa, vuosina 1999 ja 2004. 
Syyskuun alussa 2004 voimaan tullut mää-
räys on annettu ajalle 1.9.2004—31.8.2009. 
Siinä annetaan poliisille ohjeet liiketoiminta-
kieltojen kirjaamisesta tietojärjestelmiin sekä 
valvontatoimenpiteistä. Määräyksen mukaan 
valvontavelvollisuus kuuluu ensisijaisesti po-
liisin alueellisille talousrikostutkintaryhmille, 
jollei poliisin yksiköiden kesken ole muusta 
järjestelystä sovittu. Valvontavastuussa on se 
ryhmä, jonka alueella liiketoimintakieltoon 
määrätty henkilö asuu tai jossa hän pysyvästi 
oleskelee. Poliisiyksiköiden on järjestettävä 
valvonta siten, että jokaisella kieltoon määrä-
tyllä henkilöllä on oma valvojaksi nimetty ta-
lousrikostorjuntatehtävissä toimiva poliisi. 
Myös tiedonkulku Oikeusrekisterikeskukses-
ta keskusrikospoliisin kautta valvontayksi-
köihin on ohjeistettu. 

Käytännössä valvonta toteutetaan ensi vai-
heessa niin, että poliisi kutsuu kieltoon mää-
rätyn poliisilaitokselle jonkin ajan kuluttua 
kiellon määräämisestä. Tällöin laaditaan kiel-
toon määrätyn toiminnasta ja toimeentulosta 
niin sanottu perusselvitys. Kiellon voimassa-
oloaikana poliisi voi harkintansa mukaan 
pyytää kieltoon määrätyltä uudelleen selvi-

tystä hänen toimeentulostaan ja työpaikas-
taan. Käytännössä menettelytavoissa on vaih-
telua. 

Vuosina 2000—2004 poliisi on tutkinut 
46 liiketoimintakiellon rikkomistapausta. Po-
liisin tietoon kiellon rikkomiset ovat yleensä 
tulleet joko muun rikostutkinnan yhteydessä 
tai ulkopuolisten tutkintapyynnöillä. Tapauk-
sista kuusi on tullut ilmi poliisin suorittaman 
liiketoimintakiellon valvonnan yhteydessä 
(Janne Laukkanen: Laittoman yrittäjän jäljil-
lä. Arviointitutkimus liiketoimintakiellon 
valvonnan ohjeistamisen vaikutuksista. Polii-
siammattikorkeakoulun tiedotteita 44, 2005, 
s. 19—20).  

 
Poliisin tietojensaanti liiketoimintakiellon 
valvontaa varten 

Liiketoimintakiellon noudattamisen val-
vonnassa on kysymys sen selvittämisestä, 
harjoittaako kieltoon määrätty itse tai toista 
välikätenä käyttäen sellaista liiketoimintaa, 
joka häneltä on laissa kielletty. Tässä tarkoi-
tuksessa poliisin on laadittava edellä mainittu 
selvitys, jota varten poliisi saa tietoja muual-
takin kuin kieltoon määrätyltä itseltään.  

Valvontaa varten poliisilla on laaja tieto-
jensaantioikeus. Poliisi saa poliisilain nojalla 
salassa pidettäviä tietoja valvottavan talou-
dellisesta asemasta viranomaisilta sekä luot-
to-, rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (35 ja 
36 §). Tietojen saaminen ei edellytä näyttöä 
tai epäilystä siitä, että liiketoimintakieltoon 
määrätty olisi rikkonut kiellon. Poliisin suo-
rittama valvonta voi siten perustua muun 
muassa liiketoimintakieltoon määrätyn hen-
kilön puhutteluihin, eri rekistereiden tietoihin 
sekä sen seuraamiseen, jatkaako henkilö ai-
kaisemmin harjoittamaansa liiketoimintaa ja 
muuhun tiedustelutietoon.  

Eri viranomaisia koskevassa lainsäädän-
nössä on säännöksiä, joiden nojalla viran-
omainen voi antaa poliisille tietoja liiketoi-
mintakiellon valvontaa varten. Säännösten 
sisältö vaihtelee jonkin verran muun muassa 
sen suhteen, millä edellytyksillä tietoja voi-
daan antaa oma-aloitteisesti ja missä tapauk-
sissa vain poliisin pyynnöstä.  

Ulosottolain (37/1895) mukaan ulosottovi-
ranomainen saa yksittäistapauksessa antaa 
pyydettäessä ulosottoviranomaisen asiakir-
jasta vastaajan tunniste- ja yhteystietoja sekä 
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vastaajan taloudellista asemaa ja toimintaa 
koskevia tietoja muun ohella syyttäjä- ja esi-
tutkintaviranomaiselle liiketoimintakiellon 
määräämistä tai pidentämistä koskevaa tut-
kintaa varten ja poliisille liiketoimintakiellon 
noudattamisen valvontaa varten (3 luvun 
70 §). Samassa tarkoituksessa ulosottomies 
saa omasta aloitteestaan antaa tietoja, jos on 
syytä epäillä, että vastaaja tai sivullinen on 
saattanut syyllistyä virallisen syytteen alai-
seen rikokseen (3 luvun 72 §:n 2 momentti). 
Liiketoimintakiellon rikkominen on säännök-
sessä tarkoitettu rikos. Eräiden tietojen luo-
vuttaminen on tiedon antajan asemaan liitty-
vistä syistä kokonaan kielletty (3 luvun 73 §). 

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annetun lain (1346/1999, jäljempänä 
verotustietolaki) mukaan verohallinnolla on 
oikeus omasta aloitteestaan luovuttaa tietoja 
muun muassa eräiden laissa lueteltujen rikos-
ten tutkintaa varten (18 §). Liiketoimintakiel-
lon rikkomista ei pykälässä ole erikseen mai-
nittu, mutta koska kyse on rikoksesta, josta 
säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin 
kuusi kuukautta vankeutta, tiedot voidaan 
luovuttaa poliisin valvontavelvollisuuden 
täyttämiseksi. Verovalvonnan yhteydessä 
saattaa tulla esiin tilanteita, joissa käy ilmi, 
että liiketoimintakiellossa oleva tosiasialli-
sesti toimii yhteisön puolesta. Käytännössä 
liiketoimintakiellon rikkomistapauksia on 
tullut verovalvonnan yhteydessä esiin har-
voin. Poliisille ilmoitettuja liiketoimintakiel-
lon rikkomistapauksia on ollut vain muuta-
mia.  

Pyynnöstä verohallinto voi antaa yksittäis-
tapauksessa verotustietoja verovelvollista 
koskevine tunnistetietoineen syyttäjä- ja esi-
tutkintaviranomaisille liiketoimintakiellon 
määräämistä tai pidentämistä koskevaa tut-
kintaa varten ja poliisille liiketoimintakiellon 
noudattamisen valvontaa varten (verotustie-
tolain 19 §).  

Tullilain (1466/1994) mukaan Tullihallitus 
tai tullipiiri saa antaa liiketoimintaa koskevia 
tietoja viranomaiselle tai julkista tehtävää 
hoitavalle yhteisölle, jolla on säädetyn tehtä-
vänsä perusteella tarve saada tieto salassa pi-
dettävästä asiasta (25 §:n 4 momentti). Tulli-
viranomainen saa salassapitovelvollisuuden 
estämättä luovuttaa myös teknisen käyttöyh-
teyden avulla henkilötietoja, jotka ovat tar-
peen muun ohella poliisille ja rajavartiovi-

ranomaiselle rikosten estämistä tai tutkintaa 
varten (26 §:n 1 momentti). Toisin kuin ve-
rohallinnon osalta on säädetty, tulliviran-
omaisen oikeus antaa tietoja ei edellytä polii-
sin tai muun viranomaisen pyyntöä, joten tie-
toja on mahdollista antaa myös oma-aloit-
teisesti.  

Konkurssipesien hallinnon valvonnasta an-
netun lain (109/1995) nojalla konkurssi-
asiamies saa salassapitovelvollisuuden estä-
mättä luovuttaa tehtävässään saamiaan tietoja 
yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase-
masta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
yksityisen henkilökohtaisista oloista muun 
muassa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle ri-
koksen selvittämiseksi (16 §). Liiketoiminta-
kiellon valvonnan kannalta merkityksellistä 
tietoa konkurssiasiamiehelle voi kertyä lä-
hinnä pesänhoitajien laatimista velallisselvi-
tyksistä. 

Myös eräiden muiden viranomaisten toi-
mintaa koskevassa sääntelyssä on otettu 
huomioon, että viranomaisille voi kertyä tie-
toja, joilla voi olla merkitystä rikosten selvit-
tämisessä. Säännösten nojalla viranomainen 
voi salassapitovelvollisuuden estämättä luo-
vuttaa tietoja poliisille muun muassa sen sel-
vittämiseksi, onko liiketoimintakieltoon mää-
rätty syyllistynyt kiellon rikkomiseen. Tieto-
jen luovuttamisesta on säännöksiä eri laeissa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallin-
nonalalla etuuksia, tukia ja avustuksia myön-
nettäessä tarkistetaan, onko tuen hakijana tai 
hakijan edustajana liiketoimintakieltoon 
määrätty henkilö. Säännös, joka oikeuttaa 
tietojen antamiseen syyttäjä-, poliisi- ja tulli-
viranomaiselle rikoksen selvittämiseksi on 
muun muassa yritystoiminnan tukemisesta 
annetussa laissa (1068/2000, 30 §:n 2 mo-
mentti). Sen nojalla tietoja voidaan antaa yk-
sityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, 
liike- ja ammattisalaisuudesta taikka yksityi-
sen henkilökohtaisista oloista.  

Valtionavustuslain (688/2001) nojalla val-
tionapuviranomaisella on oikeus luovuttaa 
tietoja poliisi- ja muulle esitutkintaviran-
omaiselle rikoksen estämiseksi tai selvittämi-
seksi taikka syyttäjäviranomaiselle syytehar-
kintaa varten (32 §:n 2 momentti). Säännöstä 
sovelletaan muun muassa työministeriön hal-
linnonalalla erilaisia tukia myönnettäessä. 
Tällaisia ovat muun muassa palkkatuki, työl-
lisyyspoliittinen projektituki, starttiraha, 
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omatoimisuusavustus ja investointiavustus. 
Jos tuen hakijana on liiketoimintakieltoon 
määrätty henkilö, viranomaisella on lain mu-
kaan oikeus ilmoittaa asiasta poliisille. Työ-
ministeriön hallinnonalalla on muitakin teh-
täviä, joiden yhteydessä voi käydä ilmi liike-
toimintakiellon rikkomisen kannalta merki-
tyksellisiä seikkoja. Esimerkkinä tällaisista 
tehtävistä ovat palkkaturva-asiat. Palkkatur-
van hakijan työnantajaa koskevat tiedot ovat 
kuitenkin julkisia, joten jos työnantajana tai 
työnantajana toimivan yhteisön hallinnossa 
on liiketoimintakieltoon määrätty henkilö, 
palkkaturvaviranomainen voi saattaa asian 
poliisin tietoon. 

 
Liiketoimintakielto kaupparekisterin tiedois-
sa 

Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitä-
mään kaupparekisteriin päivitetään manuaa-
lisesti tiedot liiketoimintakieltoon määrätyis-
tä henkilöistä Oikeusrekisterikeskuksen toi-
mittamien liiketoimintakielto-otteiden perus-
teella. Ote on kaupparekisterille maksullinen. 
Lisäksi kaupparekisteri valvoo, ettei liike-
toimintakiellossa olevaa henkilöä kiellon 
voimassa ollessa rekisteröidä tehtäviin, jotka 
kuuluvat liiketoimintakiellon piiriin.  

Liiketoimintakieltoon määrätyn henkilön 
asema yhteisön johtotehtävissä ei kiellon pe-
rusteella itsestään lakkaa, vaan se edellyttää 
asianomaisen yhteisölainsäädännön mukaisia 
toimia. Henkilön on erottava tehtävästään tai 
yhteisön asianomaisen toimielimen on erotet-
tava hänet siitä. Ilmoitusten tekemiseen 
kaupparekisterimerkinnän poistamiseksi ei 
tarvita yhteisön toimenpiteitä vaan liiketoi-
mintakieltoon määrätty voi myös toimia itse-
näisesti. Kaupparekisterilain (129/1979) mu-
kaan jokainen, joka on eronnut kaupparekis-
teriin merkitystä asemastaan tai jonka rekis-
teriin merkitty tehtävä on lakannut, saa itse 
tehdä tällaisen muutosilmoituksen (16 §). 
Yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) mu-
kaan rekisteri-ilmoituksen tekemisestä ovat 
vastuussa muun ohella avoimen yhtiön puo-
lesta yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön puo-
lesta henkilökohtaisesti vastuunalaiset yh-
tiömiehet. Osakeyhtiössä muutosilmoituksen 
tekemisestä ovat vastuussa osakeyhtiön halli-
tuksen varsinaiset jäsenet ja toimitusjohtaja 
(yritys- ja yhteisötietolain 14 §).  

Kun henkilön asema yhteisön johtotehtä-
vässä päättyy, sitä koskevan muutosilmoituk-
sen perusteella Patentti- ja rekisterihallitus 
poistaa henkilöä koskevan tiedon kauppare-
kisteristä. Viran puolesta ja siis yhteisön si-
jasta kaupparekisteri ei voi toimia. Tämän 
vuoksi tieto kieltoon määrätystä henkilöstä 
säilyy kaupparekisterissä kiellon määräämi-
sen jälkeenkin, jollei henkilö itse tai kyseessä 
oleva yhteisö erikseen ilmoita tehtävän päät-
tymisestä. Ilmoitus on maksullinen.  

Tammikuussa 2006 liiketoimintakieltoon 
määrättyjä henkilöitä oli kaupparekisterissä 
yhteensä 654. Näistä henkilöistä 337:llä oli 
jokin voimassaoleva, laissa kielletty asema 
kaupparekisteriin merkityssä yrityksessä. 
Kaikkiaan tällaisia yrityksiä oli 815, joista 
yritys- ja yhteisötietojärjestelmään talletettu-
jen tietojen perusteella 192 yritystä voitiin 
määritellä aktiivisesti toimiviksi, koska ne 
olivat merkittyinä joko arvonlisäverovelvol-
listen rekisteriin, ennakkoperintä- tai työnan-
tajarekisteriin. 

Syynä siihen, että kieltoon määrätyt henki-
löt eivät ole eronneet tehtävistään tai ilmoi-
tusta eroamisesta ei ole toimitettu kauppare-
kisteriin, voi olla se, että kyseiset yhteisöt ei-
vät enää toimi. Eroamisilmoitusten toimitta-
matta jättämiseen voi myös vaikuttaa ilmoi-
tusten maksullisuus. Poliisin noudattaman 
käytännön mukaan poliisi ei ole kiellon val-
vonnan yhteydessä vaatinut kieltoon määrät-
tyä eroamaan yhteisöjen johtotehtävistä eikä 
saatujen tietojen mukaan kiellon rikkomises-
ta ole syytetty henkilöä, joka ei ole kiellon 
määräämisen jälkeen eronnut tehtävistään. 

 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Liiketoimintakiellon sisältö 

Suomessa määrätyllä liiketoimintakiellolla 
ei ole oikeusvaikutuksia Suomen rajojen ul-
kopuolella. Vastaavasti ulkomailla määrätyl-
lä liiketoimintakiellolla ei ole oikeusvaiku-
tuksia Suomessa.  

Sisäasiainministeriön työryhmän loppura-
portissa todetaan, että Suomessa liiketoimin-
takieltoon määrätyt henkilöt ovat perustaneet 
Viroon yrityksiä, jotka säännönmukaisesti 
toimivat samoilla toimialoilla, joilla tapahtu-
neiden väärinkäytösten vuoksi henkilöt on 
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Suomessa määrätty liiketoimintakieltoon. 
Yrityksillä ei kuitenkaan ole toimintaa Viros-
sa, vaan ne toimivat käytännössä ainoastaan 
Suomessa. Poliisin tiedossa on, että vajaat 
20 suomalaista liiketoimintakieltoon määrät-
tyä henkilöä toimii Virossa perustetun ja re-
kisteröidyn yhtiön vastuuhenkilönä. Täsmäl-
lisiä tietoja ei ole siitä, harjoittavatko nämä 
yhtiöt liiketoimintaa Suomessa, mutta aina-
kaan osalla yhtiöistä ei ole toimipaikkaa eikä 
myöskään tosiasiallista toimintaa Virossa.  

Ulkomaisen yrityksen Suomessa harjoitta-
masta liiketoiminnasta ei ole saatavilla tietoja 
suomalaisten viranomaisten rekistereistä, sil-
lä yritystä ei rekisteröidä tänne eikä sillä ole 
velvollisuutta maksaa tuloveroa Suomessa. 
Yritystä ei myöskään merkitä verohallinnon 
työnantajarekisteriin eikä yrityksellä pää-
säännön mukaan ole täällä kirjanpitovelvolli-
suutta. Jos yrityksen palkanmaksu tapahtuu 
suoraan ulkomailta pankin välityksellä, yritys 
ei ole velvollinen toimittamaan Suomeen en-
nakonpidätystä maksamistaan palkoista. Suo-
messa harjoitetusta tavaroiden ja palvelujen 
myynnistä on kuitenkin suoritettava arvon-
lisäveroa, vaikka toimintaa harjoittaisi ulko-
maalainen. Jollei ulkomaalaisella yrityksellä 
ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä se 
ole hakeutunut Suomessa arvonlisäverovel-
volliseksi, ulkomaalaisen Suomessa myymis-
tä tavaroista ja palveluista on niiden ostaja 
pääsäännön mukaan velvollinen suorittamaan 
veroa.  

Liiketoimintakiellon sisällössä ei ole otettu 
huomioon tilannetta, jossa kieltoon määrätty 
jatkaa liiketoimintaa Suomessa ulkomaille 
rekisteröidyn yhtiön tai muun yhteisön ni-
missä tai sellaista välikätenään käyttäen. Esi-
tyksessä ehdotetaan, että lakiin lisättäisiin 
säännös, jonka mukaan myös tällainen toi-
minta kuuluisi liiketoimintakiellon piiriin. 
Muutosehdotuksella pyritään estämään hen-
kilölle määrätyn liiketoimintakiellon kiertä-
minen ulkomaille perustetun yhtiön avulla. 

Ehdotusta on tarpeen tarkastella EU-oikeu-
den näkökulmasta, lähinnä siltä kannalta, 
voidaanko sen katsoa rajoittavan sijoittautu-
misvapautta siltä osin kuin kieltoon määrätyn 
tarkoituksena olisi harjoittaa Suomessa toi-
mintaa toisesta valtiosta. Tällaista kieltoa ei 
voida pitää yhteisön oikeuden vastaisena ot-
taen huomioon säännöksen tarkoitus. Tarkoi-
tuksena on estää Suomen lainsäädännön kier-

täminen sijoittautumalla toiseen valtioon ja 
harjoittamalla Suomessa kiellettyä toimintaa 
sieltä. Rajoitusta voidaan pitää siten oikeutet-
tuna EU-oikeuden mukaan. Ehdotus on myös 
suhteellisuusperiaatteen mukainen, sillä se 
koskee vain tilanteita, joissa kieltoon määrät-
ty harjoittaa Suomessa liiketoimintaa ulko-
maille perustettua yhteisöä välikätenä käyttä-
en tai sellaisen ulkomaille perustetun yhtei-
sön toimesta, jossa hän muutoin tosiasialli-
sesti käyttää määräysvaltaa. Kiellon mää-
räämisen jälkeen henkilö ei liioin voisi hank-
kia määräysvaltaa sellaisessa ulkomaisessa 
yhtiössä tai muussa yhteisössä, joka harjoit-
taa liiketoimintaa Suomessa muuten kuin vä-
häisessä määrin. Ehdotus ei miltään osin ra-
joita yhtiön perustamista muuhun valtioon ja 
liiketoiminnan harjoittamista siellä tai muus-
sakaan valtiossa. Säännöksellä kielletään 
vain Suomessa tapahtuvan liiketoiminnan 
harjoittaminen.  

 
Liiketoimintakiellon noudattamisen valvon-
nan tehostaminen 

Liiketoimintakiellon noudattamisen uskot-
tava valvonta on perusedellytys liiketoimin-
takieltojärjestelmän toimivuudelle ja sille 
asetettujen tavoitteiden toteutumiselle. Yh-
teiskunnan näkökulmasta liiketoimintakiellon 
noudattamisen tehokas valvonta on keino yri-
tysten yhdenvertaisen kilpailuaseman tur-
vaamiseksi sekä harmaan talouden ja talous-
rikollisuuden torjumiseksi. Myös valvonnasta 
tiedottamisella on merkitystä. 

Liiketoimintakieltolain tavoitteiden kannal-
ta on tärkeää, että liiketoimintakieltojen nou-
dattamista valvotaan niin, että kiinnijoutu-
misriski on todellinen. Poliisin mahdolli-
suuksia valvontatehtävän suorittamiseen on 
hiljattain parannettu sillä, että poliisille on 
osoitettu lisäresursseja valvontaan. Valvon-
nan tekee vaikeaksi se, että yritystoiminnan 
tosiasiallinen harjoittaminen erilaisten väli-
käsijärjestelyjen taakse kätkeytyen on suh-
teellisen helppoa ja toimintaa voidaan har-
joittaa eri paikkakunnilla tai maan rajojen ul-
kopuolella. 

Valvonnan tehokkuutta voidaan lisätä var-
mistamalla se, että poliisi saa viranomaisilta 
valvonnan toteuttamisen kannalta tarpeellisia 
tietoja. Tietojensaantiin sinänsä ei ole lain-
säädännöllisiä esteitä, kun poliisi tarvitsee 
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tietoja rikoksen selvittämiseksi. Nykyisin vi-
ranomaisilta ei edellytetä liiketoimintakiellon 
mahdollisen rikkomisen varalta oma-aloit-
teisia selvitystoimia tai nimenomaista velvol-
lisuutta tietojen antamiseen. 

Valmistelun yhteydessä on arvioitu sitä, 
olisiko liiketoimintakiellon valvonnan tehos-
taminen perusteltua toteuttaa niin, että val-
vontavelvollisuus kuuluisi myös muille vi-
ranomaisille kuin poliisille. Valvontavelvol-
lisuus tarkoittaisi vähimmillään viranomaisen 
velvollisuutta ilmoittaa poliisille sellaisista 
viranomaisen toiminnassa esille tulleista sei-
koista, jotka antavat aihetta epäillä, että liike-
toimintakieltoa on rikottu.  

Valvonnan keskittämistä yhdelle viran-
omaiselle voidaan pitää tarkoituksenmukai-
sena, sillä valvonnan hajauttaminen usealle 
viranomaiselle voisi olla omiaan heikentä-
mään valvonnan tehokkuutta. Sitä, että val-
vonta kuuluu poliisille, voidaan puolestaan 
pitää perusteltuna erityisesti sen vuoksi, että 
liiketoimintakiellon rikkominen tulee yleensä 
esiin muun rikostutkinnan yhteydessä. Polii-
silla on lisäksi käytettävissään poliisilaissa 
säädetyt keinot valvonnan asianmukaiseksi 
toteuttamiseksi. Poliisin resursseja valvonnan 
tehostamiseksi on myös lisätty. Siitä, että 
muulle viranomaiselle säädettäisiin valvon-
tavelvollisuus, olisi seurauksena se, että vel-
vollisuuden laiminlyönti saattaisi täyttää vir-
kavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkis-
tön. Valvontavelvollisuuden sisältö olisi 
määriteltävä hyvin täsmällisesti ja erityisesti 
rangaistavuuden uhasta seuraisi, että velvol-
lisuuden aukottoman täyttämisen tulisi käy-
tännössä olla myös mahdollista. Viranomais-
ten tehtäväkenttä on jo nykyisellään laaja se-
kä henkilökunta koulutuksensa ja kokemuk-
sensa puolesta monitahoinen, joten nykyisiä 
tehtäviä laajentavan virkavelvollisuuden sää-
tämisestä aiheutuisi väistämättä ongelmia. 
Tämä seuraa jo siitä, että seikat, joiden pe-
rusteella voidaan epäillä liiketoimintakieltoa 
rikotun, eivät yleensä tule esiin rutiinin-
omaisten työtehtävien yhteydessä. Näiden 
syiden vuoksi on arvioitu, että valvontavel-
vollisuuden laajentaminen ei ole tarkoituk-
senmukainen keino tehostaa liiketoiminta-
kiellon noudattamisen valvontaa.  

Valvontavelvollisuuden hajauttamisen si-
jasta esityksellä pyritään varmistamaan se, 
että viranomaisten toiminnassa kiinnitetään 

liiketoimintakiellon noudattamiseen asian-
mukaisesti huomiota niin, että poliisi saa tie-
toonsa ilman nimenomaista pyyntöä sellaiset 
viranomaisen toiminnan yhteydessä ilmi tul-
leet seikat, joilla voi olla merkitystä selvitet-
täessä sitä, onko kieltoon määrätty mahdolli-
sesti rikkonut kieltoa. Lisäksi esitetään, että 
viranomaisten tietojensaanti liiketoiminta-
kiellosta tapahtuisi teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai muutoin sähköisesti. 

Liiketoimintakieltolakiin ehdotetaan lisät-
täväksi eri viranomaisia velvoittava säännös, 
jonka mukaan viranomaisten olisi pidettävä 
huolta siitä, että niiden toiminnassa kiinnite-
tään huomiota liiketoimintakiellon noudat-
tamiseen. Esityksen mukaan huolenpitovel-
vollisuus koskisi niitä viranomaisia, joille 
tyypillisimmin voi kertyä sellaista tietoa, jol-
la saattaa olla merkitystä liiketoimintakiellon 
noudattamisen valvonnan selvittämisessä. 
Tällaisia ovat vero-, tulli-, ulosotto- ja palk-
katurvaviranomainen sekä julkisista varoista 
avustuksia ja etuuksia myöntävät viranomai-
set. Mahdollista on, että muidenkin viran-
omaisten toiminnassa saattaa joskus käydä 
ilmi, että liiketoimintakieltoon määrätty hen-
kilö harjoittaa edelleen liiketoimintaa. Tällai-
sia tapauksia voi tulla esiin erilaisten valvon-
tatehtävien tai elinkeinotoimintaan liittyvien 
lupien myöntämisen yhteydessä. Sen vuoksi 
huolenpitovelvoite koskisi myös sellaisia lu-
pa- ja valvontaviranomaisia, joiden tehtäviin 
kuuluu elinkeinotoimintaan liittyvien lupien 
myöntäminen tai elinkeinotoiminnan valvon-
ta. Tällaisia tehtäviä on muun muassa läänin-
hallituksilla, Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tuotevalvontakeskuksella, työsuojeluviran-
omaisilla sekä Kuluttajavirastolla. Valvonta-
tehtävien yhteydessä kysymys voi olla rikok-
sen selvittämisestä, jolloin epäily liiketoimin-
takiellon rikkomisesta tulee muutenkin polii-
sin tietoon. Luvan hakijaa koskevat tiedot ei-
vät ole salaisia, joten lainsäädännöstä johtu-
vaa estettä ilmoituksen tekemiseen mahdolli-
sesta liiketoimintakiellon rikkomisesta ei ole.  

Kunkin viranomaisen omaan harkintaan 
jäisi, millä keinoin se täyttää huolenpitovel-
voitteensa ja millä tehtäväalueilla liiketoi-
mintakiellon noudattamisen valvonnan kan-
nalta merkityksellistä tietoa voi tulla esiin. 
Keskeistä on viranomaisten sisäisten toimin-
tatapojen ja työmenetelmien kehittäminen 
sekä henkilöstön koulutus. Huolenpitovelvol-
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lisuuden täyttämiseksi viranomaisen ei tarvit-
sisi arvioida sitä, täyttääkö viranomaisen tie-
toon tullut liiketoimintakieltoon määrätyn 
henkilön toiminta liiketoimintakiellon rik-
komisen tunnusmerkistön. Selvitystehtävä 
kuuluu poliisille, jolla on laaja tiedonsaanti-
oikeus tutkinnan toimittamiseksi. 

 
Tietojen luovuttaminen liiketoimintakieltore-
kisteristä 

Tieto liiketoimintakiellon määräämisestä 
on julkinen, mikä on rekisterin käyttötarkoi-
tuksen vuoksi tärkeää. Jokaisella on oikeus 
saada tiedot liiketoimintakieltorekisteriin 
merkityistä, voimassa olevista liiketoiminta-
kielloista. Rekisterin käyttötarkoitus ehdote-
taan määriteltäväksi laissa nykyistä täsmälli-
semmin. Kieltoon määrättyjen valvontaa voi-
daan osaltaan tehostaa yksinkertaistamalla 
viranomaisten tiedonsaantia liiketoiminta-
kielloista, minkä vuoksi esityksessä ehdote-
taan, että Oikeusrekisterikeskus voisi luovut-
taa rekisteristä tietoja teknisen käyttöyhtey-
den avulla tai muutoin sähköisesti niille vi-
ranomaisille, joiden on esityksen mukaan 
kiinnitettävä huomiota liiketoimintakiellon 
noudattamiseen.  

Tietoja voitaisiin ehdotuksen mukaan luo-
vuttaa sähköisesti myös sellaisille yksityisille 
tahoille, joilla on tietojen saantiin erityinen 
tarve. Tällaisia ovat luotto- ja rahoituslaitok-
set sekä luottotietotoimintaa harjoittavat yh-
teisöt.  

Rekisterinpitäjän, jolle tietoja luovutetaan, 
on pidettävä henkilötietolain (523/1999) 
32 §:n 1 momentin tarkoittamin tavoin huolta 
henkilötietojen suojaamisesta. Tätä koskeva 
säännös ehdotetaan otettavaksi lakiin. 

 
Tieto liiketoimintakiellosta kaupparekisteris-
sä 

Kaupparekisteriin merkitään tieto liiketoi-
mintakiellon määräämisestä. Tieto näkyy yh-
teisön johtoon kuuluvan henkilön henkilötie-
doissa niin kauan kuin kielto on voimassa. 
Tieto on tärkeä, jotta ulkopuoliset saavat tie-
don siitä, että yrityksen johtotehtävissä on 
mukana henkilö, joka siellä ei lain mukaan 
saisi olla. Tiedot liiketoimintakieltoon mää-
räämisestä toimitetaan kaupparekisteriin 
myös siinä tarkoituksessa, että rekisteriviran-

omainen valvoo, ettei liiketoimintakiellossa 
olevaa henkilöä rekisteröidä kiellon aikana 
tehtäviin, jotka kuuluvat liiketoimintakiellon 
piiriin.  

Kaupparekisterin osalta ei ole nimenomais-
ta säännöstä, joka velvoittaisi rekisteriviran-
omaisen merkitsemään tiedon liiketoiminta-
kiellosta kaupparekisteriin. Merkinnän teke-
minen perustuu liiketoimintakieltolain tulkin-
taan.  

Esityksen mukaan myös Patentti- ja rekis-
terihallitus saisi tiedot liiketoimintakieltoa 
koskevista ratkaisuista sähköisesti rekisteriin 
merkitsemistä varten. Tiedot toimitettaisiin 
maksutta. Tieto liiketoimintakiellosta merkit-
täisiin kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin.  

Liiketoimintakielto ei koske tehtäviä tai 
toimintaa sellaisessa aatteellisessa yhdistyk-
sessä tai säätiössä, joka ei lainkaan harjoita 
liiketoimintaa tai harjoittaa sitä vain vähäi-
sessä määrin. Säätiön tietoihin merkittäisiin 
tieto sen johtoon kuuluvan henkilön liiketoi-
mintakiellosta, jos säätiö harjoittaa liiketoi-
mintaa muuten kuin vähäisessä määrin. Re-
kisteriviranomaisen olisi sen vuoksi selvitet-
tävä, harjoittaako säätiö liiketoimintaa ja 
missä laajuudessa toimintaa harjoitetaan. 
Valvontavelvollisuutensa nojalla Patentti- ja 
rekisterihallituksella on oikeus saada tietoja 
säätiöltä. Yhdistysrekisteriin vastaavaa mer-
kintää ei esityksen mukaan tehtäisi. Tämä 
johtuu siitä, että rekisteriviranomaisella ei ole 
yhdistyksiin liittyvää valvontavelvollisuutta 
eikä keinoja tarkistaa sitä, missä laajuudessa 
yhdistys harjoittaa liiketoimintaa. Muilla vi-
ranomaisilla olevien yhdistystä koskevien 
tietojen perusteella Patentti- ja rekisterihalli-
tus ei voisi ratkaista sitä, onko liiketoiminnan 
harjoittaminen vähäistä. 

Laissa säädettäisiin myös, että Patentti- ja 
rekisterihallituksen on huolehdittava siitä, 
ettei liiketoimintakieltoon määrättyä henkilöä 
kiellon voimassa ollessa merkitä kauppare-
kisteriin eikä säätiörekisteriin sellaiseen teh-
tävään, jossa kieltoon määrätty ei liiketoi-
mintakieltolain 4 §:n mukaan saa olla. Jos 
tällainen henkilö ilmoitetaan kaupparekiste-
riin, viranomaisen tulee ilmoittaa syy siihen, 
miksi ilmoitusta ei ole voitu kyseisen henki-
lön osalta hyväksyä. Jolleivät yhteisön rekis-
teriin merkitsemisen edellytykset tällaisen 
henkilön vuoksi täyty lainkaan, yhteisön on 
valittava asiamukaisessa menettelyssä uusi 
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jäsen hänen tilalleen. Yksityistä elinkeinon-
harjoittajaa ei liiketoimintakiellon vuoksi 
voida rekisteriin merkitä.  

Liiketoimintakiellon merkitsemisessä 
kaupparekisteriin ehdotetaan edellä kerrotuin 
tavoin säilytettäväksi nykytila. Esillä on 
myös ollut vaihtoehto, jossa rekisteriviran-
omainen viran puolesta poistaisi rekisteritie-
doissa olevan yhteisön johtoon kuuluvan 
henkilön tehtävästään liiketoimintakieltoon 
määräämisen perusteella. Tällaisen vaihtoeh-
don toteuttamista ei kuitenkaan ole pidetty 
perusteltuna, koska kysymyksessä ovat yksi-
tyisoikeudelliset, itsenäistä päätösvaltaa käyt-
tävät yhteisöt, joiden johtotehtäviin kuulu-
vien henkilöiden valinta, eroaminen ja erot-
taminen kuuluvat yhteisöille itselleen. Rekis-
terin tehtävänä on antaa asianmukaiset tiedot 
yhteisöjen johtoon valituista henkilöistä. 

Jos kaupparekisteriin tehtävät ilmoitukset 
olisivat liiketoimintakieltoon määrätyille 
maksuttomia, se voisi vaikuttaa niin, että 
kieltoon määrätyt henkilöt eroaisivat itse teh-
tävistään ja toimittaisivat sitä koskevan il-
moituksen rekisteriin. Sitä, että muutosilmoi-
tukset olisivat maksuttomia liiketoiminnas-
saan erityisen moitittavasti toimineille, ei 
voida pitää perusteltuna, kun maksu joka ta-
pauksessa vaaditaan muilta yhteisöiltä.  

 
Verotustietolaki 

Esityksessä ehdotetaan verotustietolakia 
muutettavaksi niin, että verohallinnolla olisi 
salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus 
tietojen oma-aloitteiseen antamiseen poliisil-
le, jos tiedoilla saattaa olla merkitystä liike-
toimintakiellon noudattamisen valvonnalle. 
Myös esimerkiksi ulosotto ja tulli voivat an-
taa poliisille valvonnan kannalta merkityksel-
lisiä tietoja, vaikka ne olisivat salassapidettä-
viä. 

 
4.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä pyritään osaltaan ehkäisemään 
talousrikollisuutta ja edistämään talousrikos-
ten selvittämistä. Tavoitteiden toteutumiseksi 
laissa lähemmin määriteltyjen viranomaisten 
tulisi kiinnittää toiminnassaan huomiota lii-
ketoimintakiellon noudattamiseen.  

Liiketoimintakieltorekisteri on nykyisin 
Oikeusrekisterikeskuksen keskuskoneella si-

jaitseva tekstitietokanta. Tietokanta on tar-
koitus siirtää uudelle tekniselle alustalle vuo-
den 2006 aikana samalla kun muidenkin Oi-
keusrekisterikeskuksen vastaavien rekisterei-
den tekninen alusta uudistetaan. 

Tiedot liiketoimintakiellon määräämisestä 
toimitettaisiin esityksen mukaan viranomai-
sille maksutta. Viranomaisista Patentti- ja re-
kisterihallitus maksaa nykyisin Oikeusrekis-
terikeskuksen otteilla toimittamista tiedoista. 
Vuonna 2005 otteita annettiin 218 ja kustan-
nukset olivat yhteensä 2005,60 euroa. Koska 
Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävänä eh-
dotuksen mukaan on muun muassa huolehtia 
siitä, ettei liiketoimintakieltoon määrättyä 
henkilöä kiellon voimassa ollessa merkitä 
kaupparekisteriin, on maksusta luopuminen 
perusteltua. Maksuista luopumisen taloudel-
liset vaikutukset ovat vähäiset. 

Esityksellä ei ole vaikutuksia viranomais-
ten keskinäisiin toimivaltasuhteisiin. Esitys 
ei lisää viranomaisten työmäärää merkittä-
västi. Työmäärää vähentää jossain määrin se, 
että tiedot liiketoimintakiellosta ovat saata-
vissa sähköisesti.  

Esityksessä ehdotetaan, että liiketoiminta-
kieltoon määrätty ei saisi harjoittaa liiketoi-
mintaa Suomessa toiseen valtioon perustetun 
yhteisön nimissä. Uudistus voi vaikuttaa en-
naltaehkäisevästi niin, että lain voimaantulon 
jälkeen kieltoon määrätyt eivät siirry harjoit-
tamaan liiketoimintaa Suomessa Virosta kä-
sin ainakaan samassa laajuudessa kuin viime 
vuosina on tapahtunut. Liiketoimintakiellon 
valvonnan kannalta uudistus lisää poliisin 
tarvetta yhteistyöhön Viron ja mahdollisesti 
muidenkin valtioiden poliisin kanssa. 

 
 

5.  Asian valmistelu 

Sisäasiainministeriön työryhmän loppura-
portissa "Talousrikostorjuntaan vaikuttavan 
lainsäädännön kehittäminen" (36/2004) eh-
dotettiin, että oikeusministeriö käynnistäisi 
liiketoimintakiellosta annetun lain tarkista-
mistyön sen selvittämiseksi, tulisiko liike-
toimintakieltoon määrättyjen valvontavelvol-
lisuus ulottaa koskemaan poliisin lisäksi mui-
takin viranomaisia. 

Oikeusministeriössä laadittiin 26 päivänä 
toukokuuta 2005 päivätty arviomuistio liike-
toimintakiellon noudattamisen valvontaa 
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koskevan lainsäädännön tarkistamisesta. Ar-
viomuistion laatimisen yhteydessä oikeusmi-
nisteriössä järjestettiin huhtikuussa 2005 
keskustelutilaisuus, johon osallistuivat sisä-
asiainministeriön, kauppa- ja teollisuusminis-
teriön, työministeriön, konkurssiasiamiehen 
toimiston, Oikeusrekisterikeskuksen, Patent-
ti- ja rekisterihallituksen, Tullihallituksen ja 
Verohallituksen edustajat sekä tietosuojaval-
tuutettu. 

Alkuvuodesta 2006 oikeusministeriössä 
järjestettiin lisäksi kaksi eri keskustelutilai-
suutta. Ensimmäiseen tilaisuuteen osallistui-
vat sisäasiainministeriön, konkurssiasiamie-
hen toimiston, Oikeusrekisterikeskuksen, 
Tullihallituksen, Verohallituksen sekä Turun 
kihlakunnan poliisilaitoksen edustajat. Toi-
seen tilaisuuteen osallistuivat kauppa- ja teol-
lisuusministeriön, työministeriön sekä Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen edustajat. Kes-
kustelutilaisuuksissa käsiteltiin poliisin suo-
rittaman liiketoimintakiellon valvonnan ny-
kytilaa ja viranomaisten yhteistyötä, viran-
omaisten tietojenvaihdon kehittämistä sekä 

sääntelyn vaihtoehtoja.  
Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä. 

Esitysluonnoksessa otettiin huomioon edellä 
mainituissa keskustelutilaisuuksissa esitetyt 
näkemykset. Esitysluonnoksesta pyydettiin 
lausunnot keskustelutilaisuuteen osallistu-
neilta viranomaisilta sekä lisäksi valtiova-
rainministeriöltä, sosiaali- ja terveysministe-
riöltä, Kuluttajavirastolta, Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tuotevalvontakeskukselta ja Län-
si-Suomen lääninhallitukselta. Lausunnon 
antoi 13 viranomaista. Lausunnoista on laa-
dittu tiivistelmä (Lausuntoja ja selvityksiä 
2006:17). Lausunnonantajat pitävät liiketoi-
mintakiellon valvonnan tehostamista tarpeel-
lisena. Viranomaiset, joita koskisi velvolli-
suus huolehtia omassa toiminnassaan liike-
toimintakiellon toteutumisesta, pitävät ehdo-
tusta tarkoituksenmukaisena keinona tehos-
taa valvontaa. Tietosuojavaltuutettu ehdottaa 
lausunnossaan tarkistuksia muun muassa lii-
ketoimintakieltorekisterin tietojen luovutta-
mista koskeviin säännöksiin. Esitysluonnosta 
on lausuntopalautteen perusteella tarkistettu.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

1.1. Laki liiketoimintakiellosta 

4 §. Liiketoimintakiellon sisältö. Pykälässä 
säädetään liiketoimintakiellon sisällöstä. Py-
kälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 7 kohta, jossa kiellettäisiin liiketoimin-
takieltoon määrätyltä liiketoiminnan harjoit-
taminen Suomessa ulkomaille perustetun yh-
teisön toimesta. Ehdotuksen perusteluja on 
käsitelty yleisperusteluissa. Säännöksellä py-
ritään estämään liiketoimintakiellon kiertä-
minen ulkomaille perustetun yhtiön avulla. 
Kotimaisten yhteisöjen osalta vastaavansisäl-
töiset säännökset ovat 1 momentin 1, 4 ja 
6 kohdissa. 

Käytännössä säännös voi tulla sovelletta-
vaksi lähinnä sellaisessa tapauksessa, jossa 
Suomessa liiketoimintakieltoon määrätty 
henkilö jatkaa liiketoimintaa Suomessa esi-
merkiksi Viroon perustetun yhtiön avulla. 
Mahdollista on, ettei vieraaseen valtioon pe-
rustetulla yhtiöllä ole muuta liittymäkohtaa 
tuohon valtioon kuin se, että yhtiö on perus-
tettu ja rekisteröity siellä. Poliisin Virosta 
saamien tietojen mukaan suomalaisten liike-
toimintakieltoon määrättyjen henkilöiden 
sinne perustamilla yhtiöillä ei yleensä ole ol-
lut siellä liiketoimintaa eikä toimipaikkaa tai 
käyntiosoitetta. Liiketoimintakiellon sisällön 
osalta ei olennaista kuitenkaan ole se, onko 
yhtiöllä liiketoimintaa sijaintivaltiossaan 
vaan se, että yhtiön avulla harjoitetaan liike-
toimintaa Suomessa.  

Kiellettyä uuden 7 kohdan mukaan olisi 
harjoittaa Suomessa liiketoimintaa ulkomail-
le perustettua yhteisöä välikätenä käyttäen. 
Säännös vastaa 4 §:n 1 momentin 1 kohtaa, 
jossa kielletään liiketoiminnan harjoittami-
nen kotimaista yritystä välikätenä käyttäen. 
Kiellettyä uuden 7 kohdan mukaan olisi 
myös ulkomaille perustetun yhteisön tosiasi-
allinen johtaminen, jos yhteisö harjoittaa 
Suomessa liiketoimintaa muuten kuin vähäi-
sessä määrin. Kotimaisen yhteisön tosiasial-
linen johtaminen on kielletty momentin 
4 kohdassa. Esityksen mukaan kiellettyä ei 

olisi ulkomaisen yhteisön johtaminen, jos sen 
toiminta tapahtuu yhteisön kotimaassa tai 
suuntautuu kokonaan tai osaksi muihin mai-
hin kuin Suomeen. Suomessa tapahtuvan 
toiminnan vähäisyyttä arvioitaisiin itsenäi-
sesti, vertaamatta sitä koko kyseisen yhteisön 
harjoittaman toiminnan laajuuteen. Perustel-
tuna ei ole pidetty sitä, että tällainen yhteisö 
ei voisi lainkaan toimia Suomessa. Mahdol-
lista siten olisi, että ulkomainen yritys olisi 
liikesuhteessa suomalaisen yrityksen kanssa 
esimerkiksi jokin toimintansa kannalta vält-
tämättömän tavaran tai palvelun hankkimi-
seksi. 

Uuden 7 kohdan mukaan olisi kiellettyä 
hankkia määräysvaltaa sellaisessa ulkomai-
sessa yhteisössä, joka harjoittaa liiketoimin-
taa Suomessa muuten kuin vähäisessä mää-
rin. Määräysvallan hankkiminen kotimaisissa 
yhteisöissä on kielletty 1 momentin 6 kohdan 
nojalla. Ennen liiketoimintakieltoon mää-
räämistä hankitusta määräysvallasta ei kiel-
lon vuoksi tarvitsisi luopua myöskään silloin, 
kun kysymys on ulkomaisesta yhteisöstä. 
Määräysvallan katsotaan yhteisössä olevan 
sillä, jolla on äänten enemmistö tai oikeus 
nimittää hallitus tai siihen verrattava toimie-
lin tai toimielin, jolla on tämä oikeus. Mää-
räysvalta voi perustua omistukseen, yhtiöjär-
jestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin ver-
rattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimuk-
seen.  

Riittävän näytön hankkiminen siitä, että 
liiketoimintakieltoon määrätty henkilö har-
joittaa liiketoimintaa Suomessa ulkomaille 
perustetun yhtiön kautta, voi useissa tapauk-
sissa olla työlästä. Tämä vaatii Suomen ja 
vieraan valtion viranomaisilta yhteistyötä, jo-
ta on erityisesti Suomen ja Viron poliisin vä-
lillä ryhdytty aktiivisesti kehittämään sen jäl-
keen, kun on käynyt ilmi, että Suomessa kiel-
toon määrättyjä henkilöitä on siirtynyt har-
joittamaan liiketoimintaa Virossa tai sieltä 
käsin Suomessa.  

Tämän lain mukaan kiellettyä ei olisi se, et-
tä Suomessa liiketoimintakieltoon määrätty 
henkilö perustaa yhtiön muuhun maahan ja 
harjoittaa liiketoimintaa siellä tai muussa val-
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tiossa kuin Suomessa. Uusi 7 kohta ei myös-
kään koskisi henkilöitä, joille on määrätty 
liiketoimintakielto ennen lain voimaantuloa.  

21 §. Rekisteri. Pykälän 1 momentti ehdote-
taan muutettavaksi niin, että siinä säädettäi-
siin nykyistä täsmällisemmin liiketoiminta-
kieltorekisterin käyttötarkoituksesta ja sisäl-
löstä. Säännökset on katsottu tarpeellisiksi 
perustuslain suojaaman henkilötietojen suo-
jan vuoksi. Perustuslakivaliokunnan vakiin-
tuneen tulkintakäytännön mukaan henkilötie-
tojen suojaan kuuluu muun ohella se, että 
laissa määritellään rekisterin käyttötarkoitus 
ja sen tietosisältö.  

Ehdotuksen mukaan liiketoimintakieltore-
kisteri on yleiseen käyttöön tarkoitettu rekis-
teri liiketoimintakiellon julkisuuden toteut-
tamiseksi sekä kiellon noudattamiseksi ja 
valvomiseksi. Liiketoimintakiellon noudat-
tamisen tehokkaan toteutumisen kannalta on 
tärkeää, että tieto liiketoimintakielloista on 
helposti saatavissa yleiseen käyttöön tarkoi-
tetusta valtakunnallisesta rekisteristä. Julki-
suuden toteuttamisella säännöksessä viitataan 
siihen, että kaikilla liiketoiminnassa työsken-
televillä ja esimerkiksi kaupan tai muiden 
palvelujen tarvitsijoilla on omalta osaltaan 
mahdollisuus rekisterin avulla varmistua sii-
tä, etteivät he asioi kieltoon määrättyjen 
kanssa tai sellaisten yritysten kanssa, joiden 
johtotehtävissä toimii kieltoon määrätty hen-
kilö.  

Rekisteriin merkittäisiin ehdotetun 1 mo-
mentin mukaan tuomioistuimen ilmoituksen 
perusteella liiketoimintakieltoon määräämistä 
koskevan ratkaisun tiedot, jotka ovat rekiste-
rin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia. 
Säännökset koskisivat myös 11 §:n nojalla 
määrättyä väliaikaista liiketoimintakieltoa. 
Nykyisin rekisterin tietosisällöstä on säädetty 
liiketoimintakieltorekisteristä annetulla ase-
tuksella (121/1998). Rekisteriin merkittäisiin 
kieltoon määrättyä henkilöä koskevat yksi-
löintitiedot. Näitä ovat henkilön nimi, henki-
lötunnus ja kotikunta. Rekisteriin merkittäi-
siin myös liiketoimintakiellon sisältö ja kesto 
sekä tiedot muusta kiellon voimassaolosta. 
Liiketoimintakiellon sisältö määräytyy taval-
lisesti lain 4 §:n mukaisesti. Jos tuomioistuin 
on kuitenkin rajoittanut kieltoa 4 §:n 3 mo-
mentin nojalla, tämän tulisi käydä rekisteristä 
ilmi erikseen. Muutoksenhakutuomiois-
tuimella on mahdollisuus määrätä lain 9 §:n 

2 momentin nojalla, ettei alemman tuomiois-
tuimen päätöstä ole toistaiseksi noudatettava. 
Rekisteriin olisi merkittävä myös tällainen 
tieto kiellon voimassaolosta. Momentissa vii-
tattaisiin siihen, että tuomioistuimen ilmoi-
tuksesta säädetään valtioneuvoston asetuksel-
la. Muutoksen johdosta on liiketoimintakiel-
torekisteristä annettua asetusta tarkistettava.  

Jokaisella on oikeus saada tietoja liiketoi-
mintakieltorekisteriin merkityistä voimassa 
olevista liiketoimintakielloista. Ehdotuksen 
mukaan pykälän 2 momenttiin lisättäisiin 
säännökset siitä, että tietoja voidaan luovut-
taa myös kopiona ja tulosteena. Lisäksi mo-
mentissa säädettäisiin liiketoimintakieltore-
kisterin tietojen luovuttamisesta teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköises-
ti. Oikeusrekisterikeskus voisi luovuttaa re-
kisteristä tietoja teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai muutoin sähköisesti tuomiois-
tuimelle ja muille viranomaisille, jotka tarvit-
sevat tietoja laissa säädettyjen tehtäviensä 
hoitamiseksi. Tällaisia ovat poliisin lisäksi 
muut viranomaiset, joita tarkoitetaan lakieh-
dotuksen 21 a §:ssä. Tietoja voitaisiin lisäksi 
luovuttaa luotto- ja rahoituslaitoksille ja luot-
totietotoimintaa harjoittaville yhteisöille sekä 
muullekin yhteisölle, joka jatkuvasti tarvitsee 
tietoa sopimusosapuolen luotettavuuden ar-
vioimiseksi tai muuta niihin verrattavaa hy-
väksyttävää tarkoitusta varten. Sopimusosa-
puoli voisi olla jo olemassa oleva taikka sel-
lainen henkilö tai yhteisö, jonka kanssa har-
kitaan ryhtymistä esimerkiksi toimeksian-
tosuhteeseen. Sopimusosapuolen luotetta-
vuuden arviointi on tärkeää esimerkiksi har-
kittaessa sopimusta tietyn tavaran- tai palve-
luntoimittajan kanssa. Säännöksen nojalla 
tiedot luovutettaisiin sähköisesti myös rekis-
teriviranomaisena toimivalle Patentti- ja re-
kisterihallitukselle, jonka tehtävänä on mer-
kitä tiedot liiketoimintakiellosta kaupparekis-
teriin ja säätiörekisteriin. Säännösehdotus re-
kisteriin merkitsemisestä on 21 b §:ssä. 

Tiedot päättyneistä liiketoimintakielloista 
on pidettävä salassa, minkä vuoksi sähköisen 
luovutuksen yhteydessä on huolehdittava 
myös päättyneiden liiketoimintakieltojen 
poistamissäännösten noudattamisesta. 

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan otetta-
vaksi säännös, jonka mukaan tiedot toimitet-
taisiin viranomaisille maksutta. Muilta osin 
tietojen luovuttamiseen sovelletaan valtion 
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maksuperustelakia (150/1992) ja sen nojalla 
annettua oikeusministeriön asetusta oikeus-
ministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimi-
vien viranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista (1348/2003). 

Muutosten johdosta nykyiset 3 ja 4 mo-
mentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi.  

21 a §. Kiellon noudattamisen valvonta. 
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 3 momentti, 
joka koskisi eräiden viranomaisten velvolli-
suutta huolehtia siitä, että niiden toiminnassa 
kiinnitetään huomiota liiketoimintakiellon 
noudattamisen toteutumiseen. Säännös kos-
kisi vero-, tulli-, ulosotto- ja palkkaturvavi-
ranomaista sekä julkisista varoista, myös EU-
rahoituksena, avustuksia ja etuuksia myöntä-
viä viranomaisia. Jälkimmäisiin kuuluvat 
muun muassa kauppa- ja teollisuusministeri-
ön sekä työministeriön alaiset yksiköt. Lisäk-
si huolenpitovelvollisuus koskisi konkurs-
siasiamiestä ja viranomaisia, joiden tehtäviin 
kuuluu elinkeinotoimintaan liittyvien lupien 
myöntäminen tai elinkeinotoiminnan valvon-
ta. 

Jokainen viranomainen harkitsisi sen, mi-
ten huolenpitovelvollisuus on tarkoituksen-
mukaisinta täyttää. Viranomaisen harkintaan 
kuuluisi myös määritellä ne tehtäväalueet, 
joilla poliisin kannalta merkityksellistä tietoa 
voi tulla esiin ja pyrkiä kehittämään työme-
netelmiä niin, että näillä tehtäväalueilla työs-
kentelevät henkilöt kiinnittävät liiketoimin-
takiellon toteutumiseen riittävästi huomiota. 
Henkilöstön koulutuksessa liiketoimintakiel-
lon sisältö ja kieltoa koskevien tietojen tar-
kastaminen on tarpeen tehdä tutuksi laajem-
minkin hallinnossa. Esimerkiksi ulosoton 
erikoisperinnässä tai verohallinnon valvonta-
tehtävissä yritysvelallisten taustatietojen sel-
vittäminen voi olla aiheellista ja tällöin yhte-
nä tarkistettavana seikkana on yrityksen joh-
totehtäviin kuuluvien tai aikaisemmin kuulu-
neiden henkilöiden mahdollinen liiketoimin-
takielto. Viranomaisen tulee sopivaksi kat-
somallaan tavalla huolehtia siitä, että tiedot 
kiellon mahdollisesta rikkomisesta ilmoite-
taan poliisille. Viranomaisen toiminnassa 
voidaan myös kehittää tapoja, joilla jälkikä-
teen kyetään tarkistamaan, onko esimerkiksi 
joidenkin rutiininomaisten tehtävien yhtey-
dessä tullut esille liiketoimintakiellon val-
vonnan kannalta merkityksellistä tietoa, jota 
ei aikaisemmin ole sellaiseksi tunnistettu. 

Huolenpitovelvollisuuden täyttämiseksi vi-
ranomaisen ei tarvitsisi arvioida sitä, täyttää-
kö viranomaisen tietoon tullut liiketoiminta-
kieltoon määrätyn henkilön toiminta liike-
toimintakiellon rikkomisen tunnusmerkistön. 
Selvitystehtävä kuuluu poliisille, jolla on laa-
ja tiedonsaantioikeus liiketoimintakiellon 
noudattamisen tutkimiseksi.   

21 b §. Patentti- ja rekisterihallituksen teh-
tävät. Patentti- ja rekisterihallituksen olisi 
uuden 21 b §:n mukaan huolehdittava siitä, 
ettei liiketoimintakieltoon määrättyä henkilöä 
kiellon voimassa ollessa merkitä kauppare-
kisteriin eikä säätiörekisteriin sellaiseen teh-
tävään, jossa kieltoon määrätty ei 4 §:n mu-
kaan saa olla. Jos kieltoon määrätty henkilö 
on rekisterin mukaan tällaisessa tehtävässä 
kiellon alkaessa, rekisteriin on merkittävä tie-
to kiellosta ja sen kestosta. Merkintä on pois-
tettava kiellon päätyttyä. Ehdotettu säännös 
vastaa kaupparekisterin osalta nykyistä käy-
täntöä. Uutta olisi se, että liiketoimintakielto 
merkittäisiin myös säätiörekisteriin silloin, 
kun säätiö harjoittaa liiketoimintaa muuten 
kuin vähäisessä määrin. Tällaisen säätiön 
johtoon kuuluvaa henkilöä ei liioin merkittäi-
si rekisteriin, jos henkilö on määrätty liike-
toimintakieltoon. 

 
1.2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja 

salassapidosta 

18 §. Verohallinnon oikeus tietojen oma-
aloitteiseen antamiseen. Pykälään sisältyvät 
säännökset, joiden nojalla verohallinto voi 
salassapitovelvollisuuden estämättä antaa 
omasta aloitteestaan verotustietoja verovel-
vollista koskevine tunnistetietoineen. Pykä-
lään ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka 
nojalla verohallinto voisi antaa tällaisia tieto-
ja poliisille, jos verohallinnon tietoon tulee 
sellaisia liiketoimintakieltoon määrättyyn 
henkilöön liittyviä seikkoja, joilla saattaa olla 
merkitystä liiketoimintakiellon noudattami-
sen valvonnan kannalta. Tällaisia ovat esi-
merkiksi havainnot siitä, että kieltoon mää-
rätty saattaa harjoittaa liiketoimintaa itse tai 
välikättä hyväksi käyttäen. Tietojenanto-
oikeus koskisi siten myös kolmannen tietoja 
ja se oikeuttaisi verohallinnon antamaan po-
liisille tiedot verovalvonnan yhteydessä ha-
vaituista seikoista, joilla saattaa olla merki-
tystä liiketoimintakiellon valvonnassa. Vero-
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hallinnon ei tarvitsisi säännöksen nojalla ryh-
tyä erityistoimiin mahdollisen liiketoiminta-
kiellon rikkomisen selvittämiseksi. Verohal-
linnolta ei edellytettäisi rikosilmoituksen te-
kemistä eikä verohallinnon tarvitsisi muuten-
kaan arvioida sitä, täyttääkö sen tietoon tullut 
liiketoimintakieltoon määrätyn henkilön toi-
minta liiketoimintakiellon rikkomisen tun-
nusmerkistön.  

 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Liiketoimintakieltorekisteristä annetussa 
asetuksessa säädetään liiketoimintakielloista 
pidettävän rekisterin tietosisällöstä ja ilmoi-
tuksista, jotka tuomioistuimen on tehtävä re-
kisteriin liiketoimintakieltoa koskevista rat-
kaisuistaan. Rekisteristä ehdotetaan otetta-
vaksi liiketoimintakieltolakiin nykyistä täs-
mällisemmät säännökset, minkä vuoksi ase-
tusta on tarpeen tarkistaa niin, että siihen jää-
vät tarkemmat säännökset tuomioistuimen 
ilmoituksen sisällöstä.  

 
3.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol-
lisimman pian.  

Liiketoimintakiellon sisällön laajentamisel-
la pyritään lisäämään kiellon tehoa ja estä-
mään sen kiertäminen. Tarkoitus on myös, 
että kiellon sisältö määräytyy yhdenmukai-
sesti kaikissa lainmuutoksen jälkeen määrät-
tävissä liiketoimintakielloissa. Näiden syiden 
vuoksi liiketoimintakiellon sisältö määräytyi-
si kaikin osin 4 §:n mukaan, vaikka kiellon 
määrääminen perustuu ennen lain voimaantu-
loa tapahtuneisiin väärinkäytöksiin tai lai-
minlyönteihin. 

 
4.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Esityksessä ehdotetaan, että liiketoiminta-
kiellon sisältöä laajennettaisiin niin, että kiel-
toon määrätty ei saisi harjoittaa Suomessa 
liiketoimintaa ulkomaille perustettua yhtei-
söä välikätenä käyttäen tai sellaisen ulko-
maille perustetun yhteisön toimesta, jota kiel-
toon määrätty tosiasiallisesti johtaa. Kieltoon 
määrätty ei liioin saisi hankkia määräysvaltaa 
sellaisesta ulkomaisesta yhteisöstä, joka har-

joittaa liiketoimintaa Suomessa muuten kuin 
vähäisessä määrin. 

Ehdotetulla muutoksella pyritään kehittä-
mään liiketoimintakieltojärjestelmää estämäl-
lä kiellon vaikutusten kiertäminen ulkomaille 
perustettua yhtiötä hyväksi käyttäen. Uudis-
tus on osa niitä toimenpiteitä, joilla pyritään 
puuttumaan rikolliseen ja sopimattomaan 
menettelyyn elinkeinoelämässä. Pyrkimyk-
senä on vähentää taloudellisia menetyksiä, 
joita sopimattoman liiketoiminnan harjoitta-
misesta voi aiheutua muun muassa samalla 
alalla toimiville yrityksille.  

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia 
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, amma-
tilla tai elinkeinolla. Perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännön mukaan jotakin perusoi-
keutta rajoittavan tai siihen puuttuvan säänte-
lyn tulee olla perusteiltaan hyväksyttävää ja 
painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimaa 
sekä välttämätöntä hyväksyttävän tarkoituk-
sen toteuttamiseksi. Lisäksi on otettava huo-
mioon sääntelyn oikeasuhtaisuutta koskevat 
vaatimukset siten, että perusoikeuteen puut-
tuminen ei saa johtaa yksilön kannalta koh-
tuuttomiin lopputuloksiin. 

Tuomioistuimen määräämä liiketoiminta-
kielto rajoittaa siihen määrätyn oikeutta 
hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elin-
keinolla. Liiketoimintakieltoa on sen vuoksi 
ollut tarpeen arvioida suhteessa perusoikeus-
säännöksiin (HE 198/1996 vp). Perustuslain 
18 §:n 1 momentin sanoilla ”lain mukaan” 
viitataan mahdollisuuteen rajoittaa säännök-
sessä mainittua oikeutta lailla. Liiketoiminta-
kiellosta aiheutuvat rajoitukset perustuvat la-
kiin ja ovat siten perustuslain 18 §:n 1 mo-
mentin sallimia. Liiketoimintakiellolla ei py-
ritä puuttumaan yrittämisen vapauteen vaan 
estämään sellainen elinkeinovapauden vää-
rinkäyttö, joka perustuu lainvastaisuuksiin ja 
muiden vahingoittamiseen. Liiketoiminta-
kiellolla turvataan myös niiden yrittäjien 
toimeentulomahdollisuuksia, jotka harjoitta-
vat liiketoimintaa asianmukaisesti. 

Liiketoimintakiellon määräämisen edelly-
tyksiä ei ehdoteta muutettaviksi. Kiellon si-
sältöä sen sijaan ehdotetaan laajennettavaksi 
niin, että kiellettyä olisi liiketoiminnan har-
joittaminen ulkomaille perustettua yhtiötä 
hyväksi käyttäen. Kiellon sisältö määräytyisi 
näin, vaikka säännös ei ole ollut voimassa 
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kiellon perusteena olevan menettelyn tai lai-
minlyönnin aikana. Ennen lain voimaantuloa 
määrättyjen liiketoimintakieltojen sisältö ei 
lainmuutoksen vuoksi kuitenkaan laajenisi. 
Kun kiellon määräämisessä ei ole kysymys 
muodollisen rangaistuksen määräämisestä, 
laki ei ole ristiriidassa rikosoikeudellista lail-
lisuusperiaatetta koskevan perustuslain 8 §:n 
kanssa. Suomessa määrätyllä liiketoiminta-
kiellolla ei ole oikeusvaikutuksia maan rajo-
jen ulkopuolella. Ehdotettu muutos ei siten 
estäisi Suomessa liiketoimintakieltoon mää-
rättyä perustamasta yhtiötä ulkomaille ja har-
joittamasta siellä tai muussa valtiossa liike-
toimintaa.  

Henkilötietojen suojasta on perustuslain 
10 §:n 1 momentin mukaan säädettävä lailla. 
Perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa lau-
suntokäytännössä on henkilötietojen suojan 
kannalta tärkeinä sääntelykohteina pidetty 
ainakin rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitä-
vien henkilötietojen sisältöä, niiden sallittuja 
käyttötarkoituksia mukaan luettuna tietojen 
luovutettavuus sekä tietojen säilytysaikaa 
henkilörekisterissä ja rekisteröidyn oikeus-

turvaa. Näiden seikkojen lisäksi sääntelyn 
lain tasolla tulee olla kattavaa ja yksityiskoh-
taista (PeVL 14/2002 vp).  

Liiketoimintakiellosta annetun lain 
21 §:ään sisältyisivät säännökset liiketoimin-
takieltorekisteristä ja sen julkisuudesta. Siinä 
määriteltäisiin rekisterin käyttötarkoitus, tie-
tosisältö ja tietolähteet sekä rekisteritietojen 
julkisuus ja niiden luovuttaminen. Rekisterin 
tietosisältö määriteltäisiin nykyistä tarkem-
min kuvaamalla laissa ne seikat, joita koske-
via tietoja rekisteriin merkittäisiin. Kaikkien 
rekisteriin talletettavien tietojen tulisi olla 
tarpeellisia rekisterin käyttötarkoituksen 
kannalta. Sääntely vastaa näiltä osin henkilö-
tietolain säännöksiä sekä Suomea sitovia 
kansainvälisiä velvoitteita.  

Edellä olevan perusteella voidaan katsoa, 
että ehdotetut säännökset ovat sopusoinnussa 
perustuslain ja sen soveltamiskäytännön 
kanssa. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset 

 
 
 
 

1. 

 

Laki 

liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan liiketoimintakiellosta 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1059/1985) 4 §:n 

1 momentti ja 21 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1220/1997, ja 
lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1220/1997 ja laissa 182/2002, uusi 

3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 21 a §:ään, sellaise-
na kuin se on mainitussa laissa 1220/1997, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 21 b § seuraavas-
ti: 
 

4 § 

Liiketoimintakiellon sisältö 

Liiketoimintakieltoon määrätty ei saa: 
1) itse tai toista välikätenä käyttäen harjoit-

taa sellaista liiketoimintaa, josta kirjanpito-
laissa on säädetty kirjanpitovelvollisuus; 

2) olla avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai 
kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiö-
miehenä taikka eurooppalaisen taloudellisen 
etuyhtymän henkilöjäsenenä; 

3) olla yhteisön tai säätiön hallituksen jäse-
nenä, varajäsenenä, toimitusjohtajana taikka 
muussa niihin rinnastettavassa asemassa yh-
teisössä tai säätiössä; 

4) itse tai toista välikätenä käyttäen tosiasi-
allisesti johtaa yhteisön tai säätiön taikka ul-
komaisen sivuliikkeen toimintaa tai hoitaa 
sen hallintoa; 

5) olla itse tai toista välikätenä käyttäen 
osakeyhtiön tai osuuskunnan perustajana; 

6) hankkia itse taikka toista välikätenä 
käyttäen omistukseen tai sopimukseen perus-
tuvaa määräysvaltaa liiketoimintaa harjoitta-
vassa yhteisössä; taikka 

7) harjoittaa Suomessa liiketoimintaa ulko-
maille perustettua yhteisöä välikätenä käyttä-
en tai tosiasiallisesti johtaa sellaisen ulko-
maille perustetun yhteisön toimintaa, joka 

harjoittaa liiketoimintaa Suomessa muuten 
kuin vähäisessä määrin eikä hankkia määrä-
ysvaltaa sellaisessa yhteisössä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Rekisteri 

Oikeusrekisterikeskus pitää yleiseen käyt-
töön tarkoitettua rekisteriä liiketoimintakiel-
lon julkisuuden toteuttamiseksi sekä kiellon 
noudattamiseksi ja valvomiseksi. Rekisteriin 
merkitään liiketoimintakieltoon tai väliaikai-
seen liiketoimintakieltoon määrätyn henkilön 
nimi, henkilötunnus ja kotikunta sekä muut 
rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tar-
peelliset tiedot kiellon sisällöstä, sen kestosta 
ja muusta voimassaolosta tuomioistuimen 
ratkaisustaan antaman ilmoituksen perusteel-
la. Tuomioistuimen ilmoituksesta säädetään 
valtioneuvoston asetuksella.  

Sen estämättä, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 
16 §:n 3 momentissa säädetään, jokaisella on 
oikeus saada tietoja rekisteriin voimassa ole-
vista liiketoimintakielloista tehdyistä mer-
kinnöistä myös kopiona ja tulosteena. Oi-
keusrekisterikeskus voi luovuttaa tietoja tek-
nisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin säh-



 HE 82/2006 vp  
  
 

19

köisesti tuomioistuimelle ja muulle viran-
omaiselle, joka tarvitsee tietoja laissa sääde-
tyn tehtävänsä hoitamiseksi, luottotietotoi-
mintaa harjoittavalle yhteisölle sekä luotto- 
ja rahoituslaitoksille ja muulle yhteisölle, jo-
ka toiminnassaan jatkuvasti tarvitsee tietoja 
sopimusosapuolen luotettavuuden arvioimi-
seksi tai muuta niihin verrattavaa hyväksyt-
tävää tarkoitusta varten. Ennen teknisen käyt-
töyhteyden avaamista on luovutuksensaajan 
annettava rekisterinpitäjälle selvitys tietojen 
suojaamisesta. 

Tiedot 2 momentissa tarkoitetuille viran-
omaisille toimitetaan maksutta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 a § 

Kiellon noudattamisen valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vero-, tulli-, ulosotto- ja palkkaturvaviran-

omaisen, konkurssiasiamiehen, julkisista va-
roista avustuksia ja etuuksia myöntävän vi-
ranomaisen sekä elinkeinotoimintaan liittyviä 
lupa- ja valvontatehtäviä hoitavan viranomai-
sen on huolehdittava siitä, että sen toimin-

nassa kiinnitetään huomiota liiketoiminta-
kiellon noudattamisen toteutumiseen. 
 
 

21 b § 

Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävät 

Patentti- ja rekisterihallituksen on huoleh-
dittava siitä, ettei liiketoimintakieltoon mää-
rättyä henkilöä kiellon voimassa ollessa mer-
kitä kaupparekisteriin eikä säätiörekisteriin 
sellaiseen tehtävään, jossa kieltoon määrätty 
ei 4 §:n mukaan saa olla. Jos kieltoon mää-
rätty henkilö on rekisterin mukaan tällaisessa 
tehtävässä kiellon alkaessa, rekisteriin on 
merkittävä tieto kiellosta ja sen kestosta. 
Merkintä on poistettava kiellon päätyttyä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20   . 
Jos liiketoimintakielto määrätään sellaisen 

3 §:ssä tarkoitetun laiminlyönnin tai rikoksen 
perusteella, joka on tapahtunut ennen tämän 
lain voimaantuloa, kiellon sisällöstä on voi-
massa myös, mitä 4 §:n 7 kohdassa sääde-
tään.  

————— 
 
 
 
 
 

2.       

 

Laki 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 30 päivänä joulukuuta 1999 anne-

tun lain (1346/1999) 18 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 

18 § 

Verohallinnon oikeus tietojen oma-
aloitteiseen antamiseen 

Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden 
estämättä antaa omasta aloitteestaan verotus-

tietoja verovelvollista koskevine tunnistetie-
toineen: 

1) rikoslain (39/1889) 29 luvun 9 §:n 
2 momentissa tarkoitetulle valtion tai kunnan 
viranomaiselle, muulle julkisyhteisölle taikka 
muulle yhteisölle tai säätiölle, jos on syytä 
epäillä jonkun syyllistyneen rikoslain 29 lu-
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vun 5—8 §:ssä tarkoitettuun rikolliseen te-
koon, jonka selvittämiseksi tietojen antami-
nen saattaa olla tarpeen; 

2) valtion tai kunnan viranomaiselle tai jul-
kisia tehtäviä hoitaville yhteisöille niiden 
laissa tai asetuksessa säädettyyn tehtävään 
liittyvän valvontavelvollisuuden täyttämisek-
si, jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, 
josta säädetty ankarin rangaistus on enem-
män kuin kuusi kuukautta vankeutta ja jonka 
selvittämiseksi tietojen antaminen saattaa ol-
la tarpeen; 

3) lakisääteisen eläke- tai tapaturmaturvan 
toimeenpanosta huolehtivalle viranomaiselle, 
eläke- tai tapaturmavakuutuslaitokselle tai 
vastaavalle yhteisölle tai säätiölle niiden lais-

sa tai asetuksessa säädettyyn tehtävään liitty-
vän valvontavelvollisuuden täyttämiseksi, jos 
on syytä epäillä, että laissa tai asetuksessa 
maksuvelvolliseksi säädetty työnantaja tai 
muu maksuvelvollinen ei ole täyttänyt lakiin 
tai asetukseen perustuvaa maksuvelvollisuut-
taan; 

4) poliisille verovalvonnassa havaituista 
liiketoimintakieltoon määrättyyn liittyvistä 
seikoista, joilla saattaa olla merkitystä liike-
toimintakiellon noudattamisen valvonnan 
kannalta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

20   . 
————— 

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Oikeusministeri Leena Luhtanen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

 

Laki 

liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liiketoimintakiellosta 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1059/1985) 4 §:n 

1 momentti ja 21 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1220/1997, ja 
lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1220/1997 ja laissa 182/2002, uusi 

3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 21 a §:ään, sellaise-
na kuin se on mainitussa laissa 1220/1997, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 21 b § seuraavas-
ti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 §

Liiketoimintakiellon sisältö 

Liiketoimintakieltoon määrätty ei saa: 
1) itse tai toista välikätenä käyttäen har-

joittaa sellaista liiketoimintaa, josta kirjan-
pitolaissa on säädetty kirjanpitovelvolli-
suus; 

2) olla avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai 
kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiö-
miehenä taikka eurooppalaisen taloudelli-
sen etuyhtymän henkilöjäsenenä; 

3) olla yhteisön tai säätiön hallituksen jä-
senenä, varajäsenenä, toimitusjohtajana 
taikka muussa niihin rinnastettavassa ase-
massa yhteisössä tai säätiössä; 

4) itse tai toista välikätenä käyttäen tosi-
asiallisesti johtaa yhteisön tai säätiön taikka 
ulkomaisen sivuliikkeen toimintaa tai hoitaa 
sen hallintoa; 

5) olla itse tai toista välikätenä käyttäen 
osakeyhtiön tai osuuskunnan perustajana; 

4 § 

Liiketoimintakiellon sisältö 

Liiketoimintakieltoon määrätty ei saa: 
1) itse tai toista välikätenä käyttäen har-

joittaa sellaista liiketoimintaa, josta kirjan-
pitolaissa on säädetty kirjanpitovelvolli-
suus; 

2) olla avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai 
kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiö-
miehenä taikka eurooppalaisen taloudelli-
sen etuyhtymän henkilöjäsenenä; 

3) olla yhteisön tai säätiön hallituksen jä-
senenä, varajäsenenä, toimitusjohtajana 
taikka muussa niihin rinnastettavassa ase-
massa yhteisössä tai säätiössä; 

4) itse tai toista välikätenä käyttäen tosi-
asiallisesti johtaa yhteisön tai säätiön taikka 
ulkomaisen sivuliikkeen toimintaa tai hoitaa 
sen hallintoa; 

5) olla itse tai toista välikätenä käyttäen 
osakeyhtiön tai osuuskunnan perustajana; 
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taikka 
6) hankkia itse taikka toista välikätenä 

käyttäen omistukseen tai sopimukseen pe-
rustuvaa määräysvaltaa liiketoimintaa har-
joittavassa yhteisössä. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6) hankkia itse taikka toista välikätenä 

käyttäen omistukseen tai sopimukseen pe-
rustuvaa määräysvaltaa liiketoimintaa har-
joittavassa yhteisössä; taikka 

7) harjoittaa Suomessa liiketoimintaa ul-
komaille perustettua yhteisöä välikätenä 
käyttäen tai tosiasiallisesti johtaa sellaisen 
ulkomaille perustetun yhteisön toimintaa, 
joka harjoittaa liiketoimintaa Suomessa 
muuten kuin vähäisessä määrin eikä hank-
kia määräysvaltaa sellaisessa yhteisössä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 § 

Rekisteri 

Oikeusrekisterikeskus pitää rekisteriä lii-
ketoimintakielloista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokaisella on oikeus saada tietoja rekiste-
riin merkityistä, voimassa olevista liiketoi-
mintakielloista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 § 

Rekisteri 

Oikeusrekisterikeskus pitää yleiseen käyt-
töön tarkoitettua rekisteriä liiketoiminta-
kiellon julkisuuden toteuttamiseksi sekä 
kiellon noudattamiseksi ja valvomiseksi. 
Rekisteriin merkitään liiketoimintakieltoon 
tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon mää-
rätyn henkilön nimi, henkilötunnus ja koti-
kunta sekä muut rekisterin käyttötarkoituk-
sen kannalta tarpeelliset tiedot kiellon si-
sällöstä, sen kestosta ja muusta voimassa-
olosta tuomioistuimen ratkaisustaan anta-
man ilmoituksen perusteella. Tuomioistui-
men ilmoituksesta säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella.  

Sen estämättä, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetään, 
jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin 
voimassa olevista liiketoimintakielloista 
tehdyistä merkinnöistä myös kopiona ja tu-
losteena. Oikeusrekisterikeskus voi luovut-
taa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla 
tai muutoin sähköisesti tuomioistuimelle ja 
muulle viranomaiselle, joka tarvitsee tietoja 
laissa säädetyn tehtävänsä hoitamiseksi, 
luottotietotoimintaa harjoittavalle yhteisölle 
sekä luotto- ja rahoituslaitoksille ja muulle 
yhteisölle, joka toiminnassaan jatkuvasti 
tarvitsee tietoja sopimusosapuolen luotetta-
vuuden arvioimiseksi tai muuta niihin ver-
rattavaa hyväksyttävää tarkoitusta varten. 
Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista 
on luovutuksensaajan annettava rekisterin-
pitäjälle selvitys tietojen suojaamisesta. 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tiedot 2 momentissa tarkoitetuille viran-
omaisille toimitetaan maksutta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 a § 

Kiellon noudattamisen valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 a § 

Kiellon noudattamisen valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vero-, tulli-, ulosotto- ja palkkaturvavi-

ranomaisen, konkurssiasiamiehen, julkisista 
varoista avustuksia ja etuuksia myöntävän 
viranomaisen sekä elinkeinotoimintaan liit-
tyviä lupa- ja valvontatehtäviä hoitavan vi-
ranomaisen on huolehdittava siitä, että sen 
toiminnassa kiinnitetään huomiota liiketoi-
mintakiellon noudattamisen toteutumiseen. 
 

 
 21 b § 

Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävät 

Patentti- ja rekisterihallituksen on huo-
lehdittava siitä, ettei liiketoimintakieltoon 
määrättyä henkilöä kiellon voimassa olles-
sa merkitä kaupparekisteriin eikä säätiöre-
kisteriin sellaiseen tehtävään, jossa kieltoon 
määrätty ei 4 §:n mukaan saa olla. Jos kiel-
toon määrätty henkilö on rekisterin mukaan 
tällaisessa tehtävässä kiellon alkaessa, re-
kisteriin on merkittävä tieto kiellosta ja sen 
kestosta. Merkintä on poistettava kiellon 
päätyttyä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   

kuuta 20   . 
Jos liiketoimintakielto määrätään sellai-

sen 3 §:ssä tarkoitetun laiminlyönnin tai ri-
koksen perusteella, joka on tapahtunut en-
nen tämän lain voimaantuloa, kiellon sisäl-
löstä on voimassa myös, mitä 4 §:n 
7 kohdassa säädetään. 

——— 
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2.  

 

Laki 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 30 päivänä joulukuuta 1999 anne-

tun lain (1346/1999) 18 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

18 §

Verohallinnon oikeus tietojen oma-
aloitteiseen antamiseen 

Verohallinto voi salassapitovelvollisuu-
den estämättä antaa omasta aloitteestaan ve-
rotustietoja verovelvollista koskevine tun-
nistetietoineen: 

1) rikoslain (39/1889) 29 luvun 9 §:n 
2 momentissa tarkoitetulle valtion tai kun-
nan viranomaiselle, muulle julkisyhteisölle 
taikka muulle yhteisölle tai säätiölle, jos on 
syytä epäillä jonkun syyllistyneen rikoslain 
29 luvun 5—8 §:ssä tarkoitettuun rikolli-
seen tekoon, jonka selvittämiseksi tietojen 
antaminen saattaa olla tarpeen, 

2) valtion tai kunnan viranomaiselle tai 
julkisia tehtäviä hoitaville yhteisöille niiden 
laissa tai asetuksessa säädettyyn tehtävään 
liittyvän valvontavelvollisuuden täyttämi-
seksi, jos on syytä epäillä, että on tehty ri-
kos, josta säädetty ankarin rangaistus on 
enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta ja 
jonka selvittämiseksi tietojen antaminen 
saattaa olla tarpeen, 

3) lakisääteisen eläke- tai tapaturmaturvan 
toimeenpanosta huolehtivalle viranomaisel-
le, eläke- tai tapaturmavakuutuslaitokselle 
tai vastaavalle yhteisölle tai säätiölle niiden 
laissa tai asetuksessa säädettyyn tehtävään 
liittyvän valvontavelvollisuuden täyttämi-
seksi, jos on syytä epäillä, että laissa tai ase-
tuksessa maksuvelvolliseksi säädetty työn-
antaja tai muu maksuvelvollinen ei ole täyt-

18 §

Verohallinnon oikeus tietojen oma-
aloitteiseen antamiseen 

Verohallinto voi salassapitovelvollisuu-
den estämättä antaa omasta aloitteestaan ve-
rotustietoja verovelvollista koskevine tun-
nistetietoineen: 

1) rikoslain (39/1889) 29 luvun 9 §:n 
2 momentissa tarkoitetulle valtion tai kun-
nan viranomaiselle, muulle julkisyhteisölle 
taikka muulle yhteisölle tai säätiölle, jos on 
syytä epäillä jonkun syyllistyneen rikoslain 
29 luvun 5—8 §:ssä tarkoitettuun rikolli-
seen tekoon, jonka selvittämiseksi tietojen 
antaminen saattaa olla tarpeen; 

2) valtion tai kunnan viranomaiselle tai 
julkisia tehtäviä hoitaville yhteisöille niiden 
laissa tai asetuksessa säädettyyn tehtävään 
liittyvän valvontavelvollisuuden täyttämi-
seksi, jos on syytä epäillä, että on tehty ri-
kos, josta säädetty ankarin rangaistus on 
enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta ja 
jonka selvittämiseksi tietojen antaminen 
saattaa olla tarpeen; 

3) lakisääteisen eläke- tai tapaturmaturvan 
toimeenpanosta huolehtivalle viranomaisel-
le, eläke- tai tapaturmavakuutuslaitokselle 
tai vastaavalle yhteisölle tai säätiölle niiden 
laissa tai asetuksessa säädettyyn tehtävään 
liittyvän valvontavelvollisuuden täyttämi-
seksi, jos on syytä epäillä, että laissa tai ase-
tuksessa maksuvelvolliseksi säädetty työn-
antaja tai muu maksuvelvollinen ei ole täyt-
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tänyt lakiin tai asetukseen perustuvaa mak-
suvelvollisuuttaan. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tänyt lakiin tai asetukseen perustuvaa mak-
suvelvollisuuttaan;  

4) poliisille verovalvonnassa havaituista 
liiketoimintakieltoon määrättyyn liittyvistä 
seikoista, joilla saattaa olla merkitystä lii-
ketoimintakiellon noudattamisen valvonnan 
kannalta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   

kuuta 20   . 
——— 

 
 
 


