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Esipuhe

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 10.9.2008 työryhmän selvittämään kaupparekiste-
rin henkilötietoja koskevan säätelyn uudistamistarpeita tarkastellen erityisesti osoi-
tetietojen ja henkilötunnuksen käsittelyyn ja rekisteröintiin sekä tietojen julkistami-
seen liittyviä menettelyitä, lainsäädäntöä ja käytäntöä, sekä selvittämään kauppare-
kisterimerkintöjä koskevan oikeusturvajärjestelmän toimivuutta ja uudistamistar-
peita. Työryhmän tuli hallituksen esityksen muotoon laadittavassa muistiossa selvit-
tää mahdolliset kehittämisvaihtoehdot havaituille epäkohdille sekä niiden toteutta-
misesta aiheutuvat hallinnolliset, taloudelliset ja oikeudelliset vaikutukset. Työ tuli 
saattaa päätökseen 31.1.2009 mennessä.

Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin hallitusneuvos Timo Pekkarinen työ- ja 
elinkeinoministeriöstä ja jäseniksi kutsuttiin jaostopäällikkö Jouko Koitto Patentti- ja 
rekisterihallituksesta, ylitarkastaja Taito von Konow Verohallituksesta, lainsäädän-
töneuvos Terhi Lehtonen valtiovarainministeriöstä sekä asiantuntija Anna Lundén 
ja hänen sijaansa 23.10.2008 asiantuntija Hannu Ylänen Elinkeinoelämän Keskus-
liittosta. Pysyvinä asiantuntijoina työryhmässä ovat toimineet ylitarkastaja Heikki 
Huhtiniemi tietosuojavaltuutetun toimistosta ja erityisasiantuntija Leena Vetten-
ranta oikeusministeriöstä. Sihteerinä on toiminut kansainvälisten asioiden koordi-
naattori Marjo Aalto-Setälä Patentti- ja rekisterihallituksesta. 

Työryhmä on selvitystyönsä aikana kokoontunut 7 kertaa. Työryhmä on toimeksi-
antonsa mukaisesti tarkastellut erikseen yhtäältä kaupparekisterin henkilötietojen 
rekisteröintiä ja julkisuutta ja toisaalta kaupparekisterin oikeusturvajärjestelmässä 
käytännössä ilmenneitä puutteita. Nämä on muistiossa käsitelty erillisissä osioissa 
siten, että henkilötietokysymyksiä ja työryhmän näkemyksiä niistä on kuvailtu osi-
ossa II ja oikeusturvakysymyksiä vastaavasti osiossa III. Henkilötietoja koskevassa 
osiossa on nykytilanteen kuvauksessa käytetty hyväksi osin aiemmin julkistettuja 
muistioita tarvittavilta osin päivitettynä. 

Selvitystyön yhteydessä osoittautui, ettei työlle varattu aika mahdollistanut halli-
tuksen esitysluonnoksen laatimista. Kun myös henkilötietoja koskevan osion käsitte-
lyssä kävi ilmeiseksi, että kaupparekisteritietoja hyväksikäyttävien tahojen ja sidos-
ryhmien tarpeiden perusteellinen kartoittaminen olisi välttämätöntä, jotta lainsää-
dännölliset ratkaisut ottaisivat asianmukaisella tavalla huomioon rekisteröinnin tar-
koitusperät suhteessa tavoiteltavaan tietosuojaan, työryhmä katsoi perustelluksi kes-
kittyä selvittämään perusvaihtoehdot tällaisen tietotarvekyselyn tueksi. Ratkaisu-
vaihtoehtojen näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta niiden toteutuksen vai-
kutukset kaupparekisteritietojen hyväksikäyttäjien tietotarpeiden kattamiseen saat-
tavat olla merkittävät. Kaupparekisterin oikeussuojajärjestelmän tarkastelu puoles-
taan keskittyi lähinnä käytännössä esiin tulleisiin voimassa olevan lainsäädännön 
tulkintaongelmiin, joiden poistamiseen lainsäädännöllisin tarkistuksin ei työryhmän 
mielestä liity periaatteellisia esteitä.



Kumpaankin asiakokonaisuuteen liittyvät ratkaisut edellyttävät ainakin kauppa-
rekisterilain tarkistamista, minkä vuoksi olisi tarkoituksenmukaista saattaa ne edus-
kunnan käsiteltäväksi samassa hallituksen esityksessä. Jatkovalmistelussa on kui-
tenkin harkittava, onko kaupparekisterin oikeusturvajärjestelmän puutteiden oikai-
semiseen niin kiireellistä tarvetta, ettei se voi jäädä odottamaan henkilötietoja kos-
kevan tarvekartoituksen ja sen pohjalta tapahtuvan valmistelun etenemistä. 

Saatuaan edellä olevan mukaisesti työnsä päätökseen, työryhmä kunnioittaen luo-
vuttaa muistionsa työ- ja elinkeinoministeriölle.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2009

Timo Pekkarinen

Jouko Koitto    Taito von Konow

Terhi Lehtonen    Hannu Ylänen

Marjo Aalto-Setälä
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I Johdanto 

Kaupparekisteri on keskeinen osa yhteiskunnan perusyksiköt (väestö, kiinteistöt, 
rakennukset, yritykset) yksilöivää perusrekisterijärjestelmää. Se on aikanaan kehi-
tetty elinkeinoelämän tarpeisiin, mutta on sittemmin tullut palvelemaan muitakin 
niin yksityisen sektorin kuin julkisen hallinnonkin moninaisia tietotarpeita. Rekisteri 
on julkinen ja sen tietoihin on kuka tahansa oikeutettu tutustumaan. Rekisteröitävät 
tiedot on määritelty yhteisömuodoittain pääosin kaupparekisterilaissa ja osin kutakin 
yhteisömuotoa koskevassa erityislainsäädännössä. Tyypillisesti tiedot koskevat yri-
tyksen yksilöintiä, mahdollista pääomaa ja siinä tapahtuneita muutoksia, toiminnan 
perustana olevaa yhtiöjärjestystä, sopimusta tai sääntöjä, yrityksen vastuuhenkilöitä 
ja erinäisiä muita yrityksen toimintaan tai olemassaoloon liittyviä seikkoja.

Yrityksen vastuuhenkilöitä, johtoa, toiminimenkirjoittajia, prokuristeja ja tilin-
tarkastajia koskevat henkilötiedot muodostavat keskeisen osan kaupparekisteri-
tiedoista ja ovat yleensä myös useimmin muuttuvia tietoja rekisterissä. Luotettavia 
ja ajantasaisia henkilötietoja on yleensä pidetty tarpeellisena erityisesti luotto- ja 
rahoitustoiminnan kannalta samoin kuin moninaisten yksityisoikeudellisten oike-
ustoimien toteuttamisessa.

Kaupparekisterilaissa (129/1979; KRL) yhtenäistettiin lain muutoksella vuonna 
1993 henkilötietoja koskevat ko. lain säännökset uuteen 3a §:ään, johon samalla 
lisättiin vaatimus vastuuhenkilöiden osoitetietojen ja henkilötunnuksen ilmoitta-
misesta. Varsinkin henkilötunnuksen käytölle nähtiin tarvetta niin kaupparekiste-
ritietojen luotettavuutta parantavana tekijänä kuin laajemminkin rekisteritietojen 
käyttäjiä monipuolisesti palvelevana tietona. Vaikka itse tarvetta ei kyseenalais-
tettu, hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyssä tuotiin esille myös huoli henki-
lötunnuksen julkisuudesta mahdollisesti aiheutuvista epäkohdista tai väärinkäy-
töksistä. Tämän johdosta eduskunnan vastaukseen sisällytetyssä lausumassa edel-
lytettiin kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) 
seuraavan tilannetta ja ryhtyvän tarvittaessa ”asianmukaisiin toimenpiteisiin, esi-
merkiksi rekisteriin merkityn henkilötunnuksen tunnusosan sulkemiseksi julki-
suuden ulkopuolelle”.

Ajoittain onkin myöhemmin eri yhteyksissä nostettu esiin kysymys henkilötieto-
jen ja erityisesti henkilötunnuksen kaupparekisterijulkisuudesta joko ehdotuksin 
näiden tietojen rekisteröinnistä luopumiseksi tai tietojen luovuttamiseen asetetta-
viksi rajoituksiksi. Viimeksi yksityisyyden suojan ja julkisuusperiaatteen vaikutuk-
sia henkilötietoihin kaupparekisterissä on laajemmin pohtinut Kaupparekisterilaki 
2001-työryhmä muistiossaan (Kaupparekisteri kohti sähköistä asiointia, KTM:n työ-
ryhmä- ja toimikuntaraportteja 5/2002). Yleisemmällä tasolla on eri rekisterien hen-
kilötietojen  käsittelyä ja julkisuutta henkilöturvallisuuteen liittyen pohdittu sisä-
asiainministeriön asettaman työryhmän muistiossa (Tietojen saannin rajoittaminen 
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tietyistä rekistereistä väärinkäytösten estämiseksi ja rikosturvallisuuden paranta-
miseksi; sisäasiainministeriön julkaisuja 49/2007).

Henkilötietojen käsittelyä yleislakina säätelee henkilötietolaki, jossa on otettu 
myös huomioon EU:n tietosuojadirektiivi. Kaupparekisterisääntelyä ohjaa toisaalta 
myös EU:n yhtiöoikeudellinen sääntely. Henkilötietojen julkisuudessa on kyse yksi-
tyisyyden suojan ja julkisuuden yhteensovittamisesta. Yksityisyyden suojan minimi-
vaatimukset asettaa yleinen tietosuojadirektiivi. EU:n ns. julkistamisdirektiivi toi-
saalta edellyttää tiettyjen tietojen julkistamista. Nämä molempien direktiivien vaa-
timukset tulee voida yhteensovittaa kaupparekisterisääntelyssä. 

Erinäisissä aikaisemmissa selvityksissä ei ole nähty pakottavia tarpeita tarkis-
taa, ainakaan lyhyemmällä aikavälillä, henkilötietojen rekisteröintiä ja julkistamista 
koskevaa sääntelyä. Tietopalvelumuodot ovat kuitenkin voimassa olevan henkilötie-
toja koskevan kaupparekisterilain muutoksen jälkeen huomattavasti muuttuneet 
muun muassa internetin laajentuneen käytön ja erilaisten muiden sähköisten väli-
tyskeinojen kehittymisen myötä. Tietojen saannin helpottuminen on osaltaan lisän-
nyt riskiä myös henkilötietojen väärinkäyttöön. Toisaalta se hyödyttää niitä rekiste-
rin tietojen käyttäjiä, joilla on siihen legitiimi intressi. Kaupparekisterijärjestelmän 
parhaillaan meneillä oleva mittava uudistamishanke on aktualisoinut kysymyksen 
nykyisestä poikkeavan henkilötietojen käsittelyn ja julkistamisen kehittämistar-
peista. Tämän raportin osiossa II käsitellään näitä kehittämistarpeita ja tarjolla ole-
via vaihtoehtoja.

Henkilötietojen käsittelyyn niveltyy osaltaan myös kaupparekisterin oikeustur-
vajärjestelmä eli mahdollisuus saada oikaistua väärät tai virheelliset henkilötiedot. 
Käytännössä on esiintynyt näkemyseroja muun muassa oikaisuun sovellettavasta 
lainsäädännöstä ja sen myötä oikaisuvaatimusten lopputuloksen ennakoitavuudesta. 
Tulkinnanvaraisuus oikaisukeinojen käytössä ei ole kuitenkaan rajoittunut pelkäs-
tään henkilötietojen oikaisumahdollisuuksiin. Epäselvyyttä on yksittäistapauksissa 
ilmennyt PRH:n erityissäännöksiin perustuvassa valitusjärjestelmässä yleisemmin-
kin. Asiakkaiden oikeusturvan ja oikeusvarmuudenkin kannalta muutoksenhakua 
koskevien säännösten yksiselitteisyys on niin tärkeää, että kaupparekisterin oikeus-
turvajärjestelmän toimivuuden selvittämiseen on perusteltua aihetta. Tähän liitty-
viä näkökohtia käsitellään raportin osiossa III. 
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II Henkilötiedot 
kaupparekisterissä

1 Yleistä kaupparekisterin 
henkilötiedoista

EU:n yleisen tietosuojadirektiivin mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia 
tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koske-
via tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epä-
suorasti tunnistaa, erityisesti henkilönumeron taikka yhden tai useamman hänelle 
tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai 
sosiaalisen tekijän perusteella. Vastaavasti henkilötietolaissa henkilötiedolla tar-
koitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elin-
olosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhet-
tään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Hallituksen esityk-
sen (HE 96/1998) perustelujen mukaan henkilötiedon määritteleminen ehdotetulla 
tavalla merkitsee lähtökohtaisesti kaikkien luonnolliseen henkilöön liittyvien tieto-
jen kuulumista lain soveltamisalan piiriin. Määritelmän mukaan henkilötunnus ja 
kotiosoite ovat siten henkilötietoja.

Kaupparekisteriin merkittävistä luonnollisista henkilöistä henkilötietoina mer-
kitään rekisteriin täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja kansalaisuus. Kauppa-
rekisterilain 3 a §:n nojalla kaupparekisteri-ilmoituksissa vaaditaan elinkeinonhar-
joittajaa muun muassa ilmoittamaan ilmoitettavien henkilöiden henkilötunnukset 
ja osoitteet. Nämä tiedot merkitään kaupparekisteriin ja ne ovat siten nähtävissä 
myös kaupparekisteriotteissa.

Erityisesti henkilötunnuksen osalta edellä aiemmin mainittua lakimuutosta kos-
kevassa hallituksen esityksessä todettiin tunnuksen vakiintuneen yleiseksi yksilöin-
tikeinoksi kaupparekisterin asiakkaiden keskuudessa elinkeinoelämässä ja julkishal-
linnossa. Henkilötunnus tarjoaa yleisölle ja viranomaisille mahdollisuuden varmis-
taa muun muassa sopimuskumppanina olevaa elinkeinonharjoittajaa edustavan luon-
nollisen henkilön henkilöllisyyden. Samoin sen katsottiin olevan tarpeen yksityisen 
elinkeinoharjoittajan ja yhteisön edustajana toimivan henkilön luottokelpoisuuden 
arvioinnissa luottokauppaan, ennakkomaksuihin ja muuhun rahoitukseen liittyen. 
Luotto- ja rahoitustoiminnan kannalta kaupparekisteriin merkittyjen henkilötieto-
jen luotettavuudella onkin keskeinen merkitys. Samaten taloudellista rikollisuutta 
tutkiville viranomaisille henkilötunnustietoja on pidetty ensiarvoisen tärkeinä. Mai-
nituin perustein esityksessä pidettiin tarkoituksenmukaisena, että kaupparekiste-
riin merkittävien henkilöiden henkilötunnus kokonaisuudessaan olisi kaupparekis-
teritietona yleisön saatavilla. Ryhtymällä elinkeinonharjoittajaksi, yhtiömieheksi tai 
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yhteisön edustajaksi yksityisen henkilön katsottiin hallituksen esityksen mukaan 
hyväksyneen sen, että häntä koskevat yksilöintitiedot tulevat julkisiksi.

Edellä mainittu kaupparekisterilaki 2001 -työryhmä päätyi ehdottamaan, että 
sekä kaupparekisteriin merkityn yrityksen osoitetieto ja luonnollisten henkilöiden 
henkilötunnustieto merkitään edelleen kaupparekisteriin. Luonnollisten henkilöi-
den osoitetietojen osalta työryhmä oli varauksellisempi. Kysymyksessä on käytän-
nössä lähinnä palvelufunktio, koska kotiosoitetiedot ovat saatavilla väestötietojärjes-
telmästä, josta kaupparekisteriin sisältyvät vastaavat tiedot kopioidaan. Työryhmä 
ei nähnyt käytännön muodostavan ongelmaa tietosuojan kannalta eikä sen muutta-
miselle kiireellistä tarvetta. Erityisesti henkilötunnustietojen osalta työryhmä kat-
soi olevan tarvetta tietopalvelun rajoituksiin tietyissä tapauksissa. Vaikka kotiosoit-
teet ja henkilötunnukset jatkossakin kaupparekisteriin rekisteröitävinä näkyisivät 
paperilla saatavissa kaupparekisteriotteissa, ei henkilötietojen kuitenkaan työryh-
män mukaan tarvitsisi välittyä kaikilla tietopalvelun muodoilla yhtä laajoina. Työ-
ryhmä totesi teknisesti olevan mahdollista toteuttaa kaupparekisteritietojen säh-
köinen siirto siten, että eri käyttötavoilla saadaan erilaajuiset tiedot näkyviin. Näin 
ollen olisi mahdollista säätää, että esimerkiksi vain tietyt viranomaiset ja luottolai-
tokset saisivat henkilötiedot massaluovutusten yhteydessä.

Työryhmä totesi myös yleisen tietosuojadirektiivin puoltavan sitä, ettei interne-
tissä olevassa maksuttomassa tietopalvelussa ole kotiosoitteita eikä henkilötun-
nuksia. Henkilötietoja on helppo hakea ilman erityisempää tarvetta internetistä ja 
siksi on perusteltua, etteivät henkilötunnukset ja kotiosoitteet näy internetissä ole-
vassa kaupparekisterissä. Työryhmä esittikin, ettei henkilötunnusta ja kotisoitetta 
tultaisi näyttämään internetin kautta selattavissa kaupparekisteritiedoissa. Työ-
ryhmä esitti lisäksi selvitettäväksi ja harkittavaksi, mille käyttäjäryhmille massa-
luovutuksen yhteydessä on perusteltua tarvetta välittää henkilötunnus ja kotiosoite, 
ja katsoi, että pääsääntöisesti henkilötunnusta ja kotiosoitetta ei tulisi luovuttaa 
massaluovutuksissa.
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2 Nykytilanne

2.1 Henkilötiedoista säätäminen

2.1.1 Perusoikeussääntely

Pitkään valmisteltu perustuslakien perusoikeussääntelyn uudistaminen toteutet-
tiin vuonna 1995 (969/1995) kokoamalla perusoikeudet silloisen hallitusmuodon II 
lukuun. Vapausoikeuksia koskeviin säännöksiin sisällytettiin yksityisyyden suojaa 
toteuttava maininta henkilötietojen suojasta (8 §:n 1 mom.) samoin kuin yleisestä 
oikeudesta saada tietoja julkisista asiakirjoista (10 §:n 2 mom.). Kummankin osalta 
edellytettiin niiden tarkempi sisältö tarkennettavaksi lailla. Hallitusmuodon koko-
naisuudistuksen (731/1999) yhteydessä vastaavat säännökset sijoitettiin uuden perus-
tuslain II lukuun (10 §:n 1 mom. ja 12 §:n 2 mom.). Alkuperäisessä hallituksen esityk-
sessä ei erityisesti käsitelty näiden sääntelyjen keskinäistä suhdetta. Käytännössä se 
on jäänyt eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanottojen varaan.

Henkilötietojen suojasta säädetään siten perustuslain 10 §:n mukaan tarkem-
min lailla. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 14/1998 vp 
todennut, että tämän henkilötietojen suojaa koskevan perusoikeussäännöksen kan-
nalta tärkeitä sääntelykohteita ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävien
henkilötietojen sisältö sekä tietojen sallitut käyttötarkoitukset mukaan luettuna tie-
tojen luovutettavuus ja tietojen säilytysaika henkilörekisterissä sekä rekisteröidyn
oikeusturva samoin kuin näiden seikkojen sääntelemisen kattavuus ja yksityiskoh-
taisuus lain tasolla. Lailla säätämisen vaatimus ulottuu myös mahdollisuuteen luo-
vuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyhteyden avulla (esim. PeVL 51/2002, poliisin 
henkilörekistereistä annettu laki).

Hallintovaliokunnan, jonka toimialaan henkilötietokysymykset kuuluvat, linjanve-
dot henkilötietojen käsittelyn sääntelystä vastaavat perustuslakivaliokunnan edellä 
mainittua kantaa. Tämä käy ilmi muun muassa hallintovaliokunnan lausunnoista
HaVL 16 ja 19/1998 vp sekä hallintovaliokunnan mietinnöistä HaVM 25 ja 26/1998 vp. 
Hallintovaliokunnan mukaan lain tasolla on ilmettävä ainakin perustuslakivaliokun-
nan edellä mainitussa lausunnossa mainitut asiat. 

Asetustasolla on hallintovaliokunnan kannan mukaan mahdollista antaa rekis-
terin tietosisältöä täydentäviä ja tarkentavia säännöksiä, kunhan lakitekstin perus-
teella voidaan riittävän selkeästi päätellä asetuksen tasoisen sääntelyn sisältö. Hal-
lintovaliokunta pitää kuitenkin asianmukaisena lähtökohtana pyrkimystä mahdol-
lisimman yksityiskohtaisesti säätää henkilötietojen suojaan liittyvistä seikoista jo 
lain tasolla.

Perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan edellä mainitut linjanvedot hen-
kilörekistereiden ja henkilötietojen käsittelystä sääntelystä on otettava huomioon



14

myös silloin kun tällaisia säännöksiä on tarkoitus sisällyttää erityislainsäädäntöön
ja kun erityislainsäädännön säännöksiä ja niiden mahdollisia tarkistamistarpeita 
arvioidaan.

2.1.2 Henkilötietolaki ja -direktiivi

HENKILÖTIETOLAIN SOVELTAMISALA

EU:n yleisen tietosuojadirektiivin (EPNDir 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilö-
tietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta) tavoitteena on, että 
jäsenvaltiot turvaisivat henkilötietojen käsittelyssä yksilöille näiden perusoikeudet 
ja -vapaudet ja erityisesti näiden oikeuden yksityisyyteen. Direktiivin säännökset on 
otettu huomioon henkilötietolaissa (523/1999), joka perustuu pitkälti henkilötieto-
toimikunnan vuonna 1997 julkaistuun mietintöön (KM 1997:9). 

Henkilötietolain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksi-
tyisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää 
hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Henkilötietoja käsiteltä-
essä on noudatettava, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin 
säädetä. Näin ollen henkilötietolaki on yleislaki. Sitä sovelletaan siten myös kaup-
parekisteriin, jollei toisin ole erityislailla – kuten esimerkiksi kaupparekisterilailla 
- säädetty. Henkilötietolakia sovelletaan kuitenkin täydentävästi myös silloin, kun 
henkilötietojen käsittelystä säädetään erityislainsäädännössä.

Henkilötietotoimikunnan esityksestä poiketen henkilötietolakia sovelletaan kaik-
kiin luonnollisin henkilöihin, myös elinkeinoelämässä toimiviin henkilöihin. Hallituk-
sen esityksen perustelujen mukaan se, missä yhteydessä luonnolliseen henkilöön liit-
tyviä tietoja kulloinkin käsitellään, voi vaikuttaa ehdotetun lain säännösten sovelta-
miseen eri tilanteissa. Vaikutusta voi olla myös sillä, missä roolissa henkilö, jonka tie-
toja käsitellään, on ja onko hän itse myötävaikuttanut henkilötietojen käsittelyyn. 

Tietosuojadirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä muun muassa siitä, 
että henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia eivätkä liian laajoja siihen tarkoi-
tukseen, mihin ne on kerätty ja missä niitä myöhemmin käsitellään (6 artikla). Hen-
kilötietolaissa tästä on  säädetty toteamalla, että käsiteltävien henkilötietojen tulee 
olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia (tar-
peellisuusvaatimus, 9 §). Edellä sanottu edellyttää harkintaa henkilötietojen käsitte-
lyn tarpeellisuudesta. Arviossa on otettava huomioon sekä henkilötietojen käsitte-
lyn tarkoitus että käsittelyn merkitys rekisteröidyn yksityisyyden suojalle.

Niin ikään jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että henkilötietoja voidaan käsi-
tellä ainoastaan tietyillä edellytyksillä. Näitä ovat muun muassa rekisteröidyn 
antama suostumus, henkilötietojen tarpeellisuus rekisterinpitäjän laillisen velvoit-
teen noudattamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai julkisen 
vallan käyttämiseksi tai jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai tiedot saa-
van sivullisen oikeutetun intressin toteuttamiseksi, paitsi milloin tämän intres-
sin syrjäyttävät rekisteröidyn oikeus yksityisyyteen ja hänen perusoikeutensa ja 



15

-vapautensa. Henkilötietolain 8 §:ssä tästä asiasta on säädetty siten, että henkilö-
tietoja saa käsitellä muun muassa, jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely 
johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä 
tai velvoitteesta. 

Näin ollen henkilötietojen käsittelystä kaupparekisterissä tulee säätää lailla, ellei 
katsota, että henkilötietojen käsittely on tarpeen kaupparekisteriviranomaisen lail-
lisen velvoitteen noudattamiseksi.

Henkilötunnuksen osalta tietosuojadirektiivissä edellytetään jäsenvaltioiden mää-
rittelevän olosuhteet, joiden vallitessa henkilönumeroa tai muuta yleistä tunnistetta 
voidaan käsitellä (8 artikla). Nämä on määritelty henkilötietolain 13 §:ssä. Henkilö-
tunnusta saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella tai 
jos käsittelystä säädetään laissa. Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä, jos rekiste-
röidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää muun muassa laissa säädetyn teh-
tävän suorittamiseksi tai rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvolli-
suuksien toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että henkilötun-
nusta ei merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laa-
dittuihin asiakirjoihin.

Hallituksen esityksessä kaupparekisterilain muuttamiseksi (HE 246/1993) on 
todettu, että henkilötunnus on vakiintunut yleiseksi yksilöintikeinoksi kauppare-
kisterin asiakkaiden keskuudessa elinkeinoelämässä ja julkishallinnossa. Henkilö-
tunnus tarjoaa yleisölle ja viranomaisille mahdollisuuden varmistaa muun muassa 
sopimuskumppanina olevaa elinkeinonharjoittajaa edustavan luonnollisen henkilön 
henkilöllisyyden. Samoin se on tarpeen yksityisen elinkeinonharjoittajan ja yhtei-
sön edustajana toimivan henkilön luottokelpoisuuden arvioinnissa luottokauppaan, 
ennakkomaksuihin ja muuhun rahoitukseen liittyen. Luotto- ja rahoitustoiminnan 
kannalta kaupparekisteriin merkittyjen henkilötietojen luotettavuudella onkin kes-
keinen merkitys. Samaten taloudellista rikollisuutta tutkiville viranomaisille henki-
lötunnustiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Edellä mainituin perustein pidettiin tarkoituksenmukaisena, että kaupparekiste-
riin merkittävien henkilöiden henkilötunnus kokonaisuudessaan on kaupparekiste-
ritietona yleisön saatavilla. Ryhtymällä elinkeinonharjoittajaksi, yhtiömieheksi tai 
yhteisön edustajaksi yksityisen henkilön katsottiin hallituksen esityksen mukaan 
hyväksyneen sen, että häntä koskevat yksilöintitiedot tulevat julkisiksi.

Henkilötunnus on muiden kaupparekisteriin merkittyjen tietojen tapaan julkinen, 
mutta sen ensisijaisena käyttötarkoituksena on hallituksen esityksen mukaan pal-
vella rekisteriviranomaisen omien tarkastustoimien suorittamista. Henkilötunnuk-
sen ilmoittamisella varmistetaan rekisteriin merkittävien oikea henkilöllisyys. Hen-
kilötunnus on luotettava tapa identifioida henkilö, koska se säilyy ennallaan esimer-
kiksi henkilön nimen muutoksista huolimatta. Yksityisyyden suojan turvaaminen 
asettaa kuitenkin henkilötunnuksen laajan, julkisen käytön kyseenalaiseksi. Siksi 
henkilötunnuksen käyttö kaupparekisterissä ja sen luovuttaminen yleisölle tulisi 
perustua todellisiin tarpeisiin.
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Tietosuojavaltuutettu on lausunnossaan kaupparekisterilain muutosehdotuk-
sesta ehdottanut, että henkilötunnuksia ja kotiosoitteita ei automaattisesti tulos-
tettaisi yhtiöitä koskevaan rekisteriotteeseen vaan näitä tietoja voisi saada silloin, 
kun esitetään tarve niiden saamiselle. Käytännössä tällainen muutos voisi todennä-
köisesti koskea vain lainmuutoksen jälkeen tulostettuja rekisteriotteita. Patentti- 
ja rekisterihallituksen arkistossa olevista ilmoitusliitteistä ja muista asiakirjoista ei 
käytännössä pystyttäisi jälkikäteen poistamaan tai peittämään henkilötunnusta tai 
kotiosoitetta.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain perusteluiden (HE 
149/1999) mukaan osoitetiedon katsottiin olevan vaarallinen verotuksen julkisten 
tietojen kohdalla, koska tieto, jossa on yhdistetty henkilön osoite ja varallisuus, saa-
tettaisiin käyttää rikollisiin tarkoituksiin. Henkilötunnuksen osalta perusteluissa on 
viitattu henkilötietolain 5 ja 13 §:ään, joiden mukaisesti on katsottu, että henkilötun-
nusta ei ole tarpeellista merkitä verotuksen julkisiin tietoihin. Lisäksi on katsottu, 
että Verohallinnon on yleisen huolellisuusvelvoitteen perusteella käsiteltävä henki-
lötunnuksia siten, etteivät ne tule asiattomien saataville.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N ULKOPUOLELLE

Tietosuojadirektiivin 25 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että 
käsiteltävien tai siirron jälkeen käsiteltäviksi tarkoitettujen henkilötietojen siirto kol-
manteen maahan voidaan suorittaa ainoastaan, jos kyseisessä kolmannessa maassa 
taataan tietosuojan riittävä taso, jollei direktiivin muiden säännösten mukaisesti sää-
detyistä kansallisista säännöksistä muuta johdu. Tämän mukaisesti henkilötietolain 
22 §:n mukaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alu-
een tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taa-
taan tietosuojan riittävä taso.

Direktiivin 26 artiklassa on lueteltu poikkeuksia 25 artiklaan. Sen mukaan poi-
keten siitä, mitä 25 artiklassa säädetään, ja jollei erityisissä tapauksissa sovelletta-
vasta kansallisesta lainsäädännöstä muuta johdu, jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, 
että henkilötietojen siirto tai siirtojen sarja sellaiseen kolmanteen maahan, jossa ei 
taata 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tietosuojan riittävää tasoa, voidaan suo-
rittaa muun muassa sillä edellytyksellä että rekisteröity on yksiselitteisesti antanut 
suostumuksensa suunniteltuun siirtoon, siirto on tarpeen tai lain vaatima tärkeän 
yleisen edun turvaamiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolus-
tamiseksi tai siirto tehdään julkisesta rekisteristä, joka on lakien ja asetusten sään-
nösten mukaisesti yleisön käytettävissä tai kenen tahansa sellaisen henkilön käytet-
tävissä, joka voi esittää tiedonsaannille perustellun syyn, siltä osin kuin rekisterin 
käytettävissä olemisen lailliset edellytykset täyttyvät kussakin yksittäisessä tapauk-
sessa. Tätä vastaava säännös on otettu henkilötietolain 23 §:ään.

Nämä yleisen tietosuojadirektiivin rajoitukset voivat olla esteenä henkilötunnuk-
sen ja kotiosoitteen merkitsemiselle internetissä näkyvään maksuttomaan ja kai-
kille avoimeen kaupparekisteriin. Internetin kautta henkilötiedot siirtyisivät myös 
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sellaisiin maihin, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa. Siirto internetin väli-
tyksellä voisi kuitenkin olla mahdollinen sillä perusteella, että kyseessä on julkinen 
rekisteri, joka on lakien ja asetusten säännösten mukaisesti yleisön käytettävissä. 
Toisaalta henkilötietojen levittäminen maailmanlaajuiseen internetiin ei ole linjassa 
yksityisyydensuojan periaatteen kanssa.

2.1.3 Julkisuuslaki

Suomessa julkisuusperiaate toteutuu hallinnossa pääasiassa asiakirjojen julkisuu-
tena. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki takaa jokaiselle oikeuden 
saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Julkisuusperiaatteen mukai-
nen tiedonsaantioikeus on nyttemmin perusoikeus, jota voidaan rajoittaa vain vält-
tämättömistä syistä erikseen lailla. 

Mainitun julkisuuslain 6 §:n mukaan viranomaisen laatima jatkuvasti ylläpidet-
tävän diaarin ja muun luettelon merkintä tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuu-
desta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta lailla 
toisin säädetä, kun se on tehty. Kyseistä lakia koskevan hallituksen esityksessä (HE 
30/1998) todetaan lisäksi, että jos diaarimerkintä sisältää salassa pidettäviä tietoja, 
se on tältä osin salassa pidettävä. 

Perussäännös asiakirjan antamistavoista sisältyy julkisuuslain 16 §:ään. Sen 
mukaan:

”Viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti taikka antamalla 
asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai 
antamalla siitä kopio tai tuloste. Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava 
pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asia-
kirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta koh-
tuutonta haittaa virkatoiminnalle. 

Viranomaisen ratkaisuista automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidetyn 
rekisterin julkisista tiedoista on oikeus saada kopio teknisenä tallenteena tai muu-
toin sähköisessä muodossa, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tietojen antami-
nen vastaavassa muodossa muusta julkisesta asiakirjasta on viranomaisen harkin-
nassa, jollei toisin säädetä. 

Viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion 
tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen 
säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten 
mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Henkilötietoja saa kuiten-
kin luovuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten vain, 
jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.”

Hallituksen esityksessä (HE 30/1998) pykälän perusteluissa on todettu, että hen-
kilötiedoille voi olla tarpeen tarjota suoja silloinkin, kun luovutettavat tiedot koske-
vat vain yhtä henkilöä. Automaattisen tietojenkäsittelyn avulla voidaan tietoja hakea 
erilaisin hakuperustein, jolloin luovutus kokonaisuutena arvioituna voi vaarantaa 
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yksityisyyden suojaa, vaikka jäljennöksestä ja tulosteesta ilmenevät tiedot eivät 
itsessään olisikaan arkaluonteisia.

Suoramarkkinointi

Hallituksen esityksen perusteluissa on todettu, että “yksilöiden itsemääräämisoi-
keuden varmistamiseksi ehdotetaan pääsäännöstä poikkeavasti, että henkilötieto-
jen luovutus suoramarkkinointia varten olisi mahdollista vain, jos niin erikseen sää-
detään tai jos rekisteröity on antanut suostumuksen tietojen luovuttamiseen tällai-
seen käyttöön”.

Patentti- ja rekisterihallituksessa suoramarkkinointiasiaa käsitellään nykyisin eri 
tavalla sen mukaan, onko markkinoinnin kohde yritys vai yksittäinen ihminen. Viras-
ton näkemyksen mukaan henkilötietolaki suojaa vain luonnollista henkilöä, jolloin 
olisi luontevaa katsoa, etteivät henkilötietolaki ja julkisuuslaki rajaisi kaupparekis-
terin käyttöä lähteenä yrityksiin kohdistuvassa suoramarkkinoinnissa. Sen mukaan 
esimerkiksi osakeyhtiön toimitusjohtaja on yrityksen toimielin, jota on luonteva 
lähestyä, kun jotakin tarjotaan juuri yritykselle. Yksiselitteinen ei tulkintatilanne 
kuitenkaan ole, sillä julkisuuslain 16 §:n 3 momentti kieltää pääsääntöisesti viran-
omaisen henkilörekisteritietojen luovuttamisen suoramarkkinointikäyttöön. Täten 
tiukempikin tulkinta olisi mahdollinen. 

Suoramarkkinoinnin kohdistuessa yksittäisiin ihmisiin patentti- ja rekisterihal-
lituksessa on katsottu, että koska kaupparekisteritiedon luovuttamista suoramark-
kinointiin ei ole tehty mahdolliseksi erityislailla, on julkisuuslain kielto voimassa. 
Niinpä kaupparekisteritietoa ei saisi käyttää lähteenä, kun suunnataan suoramark-
kinointia yksittäisille ihmisille. 

Kaupparekisterin käyttöä suoramarkkinoinnissa saattaisi olla perusteltua selven-
tää kaupparekisterilaissa nykykäytäntöä vastaavaksi siten, että mahdolliselta tulkin-
nanvaraisuudelta vältyttäisiin.

Turvakielto ja yhteystietojen salassapito

Turvakiellosta (yhteystietojen luovuttamisen rajoittaminen) säännellään julkisuus-
lain 24 §:n 1 momentin 31) kohdassa sekä väestötietolain 25 §:n 4 momentissa. Tur-
vakieltoa sääntelevät lainkohdat poikkeavat jonkin verran toisistaan (mm. voimas-
saoloaika). Molemmat lainkohdat rajoittavat henkilön yhteystietojen luovuttamista 
silloin, kun henkilö epäilee terveytensä tai turvallisuutensa tulevan uhatuksi.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 31 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomai-
sen asiakirjoja, jollei toisin säädetä, ovat muun muassa asiakirjat, jotka sisältävät 
tiedon henkilön ilmoittamasta salaisesta puhelinnumerosta sekä tiedon henkilön 
kotikunnasta ja hänen siellä olevasta asuinpaikastaan tai tilapäisestä asuinpaikas-
taan samoin kuin puhelinnumerosta ja muista yhteystiedoista, jos henkilö on pyy-
tänyt tiedon salassapitoa ja hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä 
terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi. Julkisuuslain 29 §:n 2 momentin 
mukaan viranomainen voi kuitenkin antaa toiselle viranomaiselle tiedon sellaisista 
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osoite- tai muista yhteystiedoista, jotka ovat 24 §:n 1 momentin 31 kohdan mukaan 
salassa pidettäviä. 

Väestötietolain 25 §:n 4 momentin mukaan, jos henkilöllä on perusteltua syytä 
epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, maist-
raatti voi pyynnöstä määrätä, ettei tietoa hänen kotikunnastaan eikä siellä olevasta 
asuinpaikastaan tai hänen tilapäisestä asuinpaikastaan taikka postiosoitteestaan 
tai vastaavasta muusta osoitteestaan saa luovuttaa muille kuin viranomaisille. Tämä 
määräys voi ensimmäisen kerran olla voimassa enintään viisi vuotta. Rajoituksen voi-
massaoloa voidaan jatkaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Viranomaiselle, jolle luo-
vutetaan tässä momentissa tarkoitettu kotikuntaa, asuinpaikkaa tai postiosoitetta 
taikka vastaavaa muuta osoitetta koskeva tieto, on samalla ilmoitettava luovutusra-
joituksesta, jollei kyseessä ole tiedon luovuttaminen postilähetystä tai muuta vas-
taavaa käyttöä varten.

Jos henkilö haluaa, että hänen osoitetietonsa pidetään salaisena, hänet ohjataan 
Patentti- ja rekisterihallituksesta ensisijaisesti hakemaan maistraatista turvakiel-
toa. Salassapitopyynnön saa kuitenkin esittää myös Patentti- ja rekisterihallituk-
selle.   Kaupparekisterijärjestelmästä turvakiellon alaiset saadaan poistettua, mutta 
tieto jää arkistossa oleville ilmoituslomakkeille, jotka ovat julkisia.

2.1.4 Julkistamisdirektiivi

Suomen liittyessä Euroopan yhteisöön (ensin ETAan) tuli ajankohtaiseksi tarkas-
tella rekisteröintilainsäädäntöämme meitä velvoittaviksi tulleiden yhtiöoikeudellis-
ten direktiivien ja niistä erityisesti ensimmäisen ns. julkistamisdirektiivin (Ensim-
mäinen Ndir 68/151/ETY niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita 
jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoite-
tuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi 9.3.1968) 
valossa. Havaittujen suhteellisen vähäisten tarkistustarpeiden johdosta tehtävät 
muutokset toteutettiin vuonna 1993 samalla kun kaupparekisterilakia muutoinkin 
oli tarpeen eräiltä osin tarkistaa. Yksi julkistamisdirektiiviin nojaavista tarkistuk-
sista kohdistui osakeyhtiön vastuuhenkilöistä rekisteröitäviin tietoihin, jota kos-
keva uusittu säännös päätettiin ulottaa koskemaan kaikkia kaupparekisteriin mer-
kittäviä luonnollisia henkilöitä.

Julkistamisdirektiivin perustana on Euroopan yhteisöjen neuvoston toteamus, että 
tärkeimmät yhtiötä koskevat asiakirjat tulisi julkistaa, jotta ulkopuoliset henkilöt voi-
vat tutustua niihin ja saada tietoja yhtiöistä, erityisesti siitä, keillä on oikeus edustaa 
yhtiötä. Direktiivin 2 artiklassa edellytetäänkin kansallisissa keskusrekistereissä jul-
kistettavan asiakirjat ja tiedot sellaisten henkilöiden asettamisesta, tehtävän päätty-
misestä ja henkilötiedoista, jotka joko lakisääteisenä toimielimenä tai sellaisen jäse-
ninä ovat kelpoisia edustamaan yhtiötä suhteessa ulkopuolisiin henkilöihin ja käyt-
tämään sen puhevaltaa oikeudenkäynnissä taikka osallistuvat yhtiön hallintoon, joh-
toon tai valvontaan. Samalla edellytetään julkistettaessa ilmoitettavan, onko niillä, 
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joilla on kelpoisuus edustaa yhtiötä, tällainen kelpoisuus yksin vai yhdessä. Direk-
tiivissä ei määritellä sitä, mitä julkaistavilla henkilötiedoilla tarkoitetaan. Kun jul-
kistamisen ilmeisenä tarkoituksena on ollut, että yhtiön ulkopuolinen voi pelkäs-
tään näiden tietojen nojalla yksilöidä yhtiön toimielinten jäsenet sekä yhtiön edus-
tamiseen kelpoiset henkilöt, päädyttiin Euroopan yhteisön jäsenmaissa yleisesti val-
linneen käytännön mukaisesti vaatimaan henkilötietoina täydellisen nimen ja kan-
salaisuuden lisäksi osoitetiedot sekä tätä käytäntöä laajemmin syntymäajan sijasta 
henkilötunnus. Samalla päädyttiin ulottamaan samat henkilötietovaatimukset kaik-
kiin kaupparekisteriin merkittävien elinkeinonharjoittajien rekisteritietoihin. Siten 
voimassa olevassa kaupparekisterilain 3 a §:ssä tarkoitetut henkilötiedot merkitään 
rekisteriin kaikkien yritysten vastuuhenkilöistä.

Julkistamisdirektiivin artiklat on otettava huomioon ja sovitettava yhteen tieto-
suojaa koskevien säännöksen kanssa, kun toteutetaan yksityisyyden suojaa kaup-
parekisterilain säännöksillä.

Sähköinen ilmoittaminen ja sähköiset asiakirjat

Alkuperäistä julkistamisdirektiiviä on muutettu ja täydennetty neuvoston direktii-
vin 68/151/ETY muuttamisesta yhtiömuodoltaan tietynlaisia yhtiöitä koskevien jul-
kistamisvaatimusten osalta 15.7.2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä (2003/58/EY). Julkistamisdirektiivin muutos liittyy lähes kokonaisuudes-
saan sähköisten asiakirjojen käyttämisen ja tallentamisen sekä sähköisen ilmoituk-
sen tekemisen edellyttämiin muutoksiin jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Direktii-
vin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset on saa-
tettu voimaan 31.12.2006.

Julkistamisdirektiivin mukaan kaikki jäsenvaltioiden julkistettavat osakeyhtiöiden 
asiakirjat ja tiedot on otettava asiakirjavihkoon tai merkittävä rekisteriin. Julkista-
misdirektiivin 3 artiklan 2 kohtaan on lisätty uusi toinen alakohta, jossa säädetään 
sähköisestä ilmoitusmenettelystä. Sen mukaan julkistettavat asiakirjat ja tiedot on 
voitava toimittaa sähköisessä muodossa viimeistään vuoden 2007 alusta. Uusi sään-
tely edellyttää, että rekisteriviranomaiset pitävät sähköistä rekisteriä ja ylläpitävät 
asiakirjojen sähköistä arkistoa. Jäsenvaltioiden tuli varmistaa, että yhtiöillä ja muilla 
ilmoitus- tai myötävaikuttamisvelvollisilla henkilöillä tai elimillä on mainitusta ajan-
kohdasta lukien mahdollisuus asiakirjojen ja tietojen sähköiseen toimittamiseen. 

Sähköisen rekisterin ja sähköisen arkiston muodostamista varten on lain sään-
nöksillä varmistettu, että rekisteri muuntaa sähköiseen muotoon kaikki viimeistään 
1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen paperilla toimitetut asiakirjat ja tiedot. Tätä 
ennen toimitettuja asiakirjoja ja tietoja ei rekisteriviranomaisen tarvitse muuntaa 
automaattisesti sähköiseen muotoon, vaan vasta saatuaan asianosaisen pyynnön jul-
kistaa ne sähköisessä muodossa.

Julkistamisdirektiiviin mukaan jäljennökset osakeyhtiön rekisteriin merkityistä 
tiedoista ja asiakirjavihkossa olevista asiakirjoista on annettava niitä pyytäneen valin-
nan mukaan paperilla tai sähköisessä muodossa riippumatta siitä, onko asiakirjat ja 
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tiedot toimitettu rekisteriin ennen tammikuun 1 päivää 2007 vai sen jälkeen. Direk-
tiiviin otetun määräyksen perusteella kaupparekisteriasetuksen 29 §:n 1 moment-
tiin otetulla määräyksellä säädettiin, että jäljennöstä ei tarvitse antaa sähköisessä 
muodossa, jos asiakirjan toimittamisen ja asiakirjan jäljennöksen saamista koske-
van pyynnön esittämisen välillä on kulunut kymmenen vuotta.

Sähköinen arkistointi

Sähköisen ilmoitusmenettelyn käyttöönotto edellyttää myös sähköisen arkiston muo-
dostamista. Rekisteriin merkittyä elinkeinonharjoittajaa koskevista asiakirjoista on 
kaupparekisteriasetuksen (208/1979) mukaan tehtävä erityinen asiakirjavihko, joka 
varustetaan elinkeinonharjoittajan yritys- ja yhteisötunnuksella. Vihkoon on merkit-
tävä muutosilmoitukset ja tiedonannot. Sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetun lain (13/2003) 21 §:n mukaan sähköinen asiakirja on arkistoitava niin, 
että sen alkuperäisyys ja säilyminen sisällöltään muuttumattomana voidaan myö-
hemmin osoittaa. Saman lain 22 §:n mukaan Arkistolaitos antaa tarkempia määrä-
yksiä ja ohjeita arkistoinnista.

Julkistamisdirektiivin mukaan rekisteriviranomaiset velvoitetaan pitämään säh-
köistä rekisteriä ja ylläpitämään asiakirjojen sähköistä arkistoa. Kaikki osakeyhti-
öiden viimeistään tammikuun 1 päivästä 2007 alkaen joko paperilla tai sähköisessä 
muodossa toimittamat asiakirjat ja tiedot on otettava asiakirjavihkoon tai merkit-
tävä rekisteriin sähköisessä muodossa. 

Ilmoitus kaupparekisteriin voidaan direktiivin mukaan tehdä joko sähköisesti tai 
paperimuodossa. Julkistamisdirektiivin mukaan sähköisen rekisterin ja sähköisen 
arkiston muodostamista varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisteri muun-
taa sähköiseen muotoon kaikki viimeistään tammikuun 1 päivästä 2007 alkaen pape-
rilla toimitetut asiakirjat ja tiedot. Direktiivin perustelujen mukaan jäsenvaltioiden 
on huolehdittava, että rekisteri muuntaa ne järjestelmällisesti sähköiseen muotoon, 
jotta ne voidaan säilyttää asiakirjavihkossa tai merkitä rekisteriin.

Julkistamisdirektiivin mukaan rekisterin ei tarvitse muuntaa automaattisesti säh-
köiseen muotoon asiakirjoja ja tietoja, jotka on toimitettu paperilla viimeistään jou-
lukuun 31 päivänä 2006. Direktiivin perustelujen mukaan jäsenvaltioiden edellyte-
tään varmistavan, että rekisterit muuntavat tällaiset asiakirjat ja tiedot sähköiseen 
muotoon ainakin asianosaisten hakemuksesta. Tämä mahdollistaa sen, että jäsen-
valtiot voivat joka tapauksessa vapaasti päättää kaikkien tai joidenkin asiakirjojen 
tai tietojen muuntamisesta. 

Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että rekisteri muuntaa asiakirjat ja 
tiedot sähköiseen muotoon saatuaan pyynnön julkistaa ne sähköisessä muodossa. 
Kaupparekisterissä olevat tiedot voidaan kaikki esittää sähköisessä muodossa direk-
tiivissä edellytetyn ajankohdan jälkeiseltä ajalta.

Julkistamisdirektiivin muutoksen kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä kat-
sottiin, että laissa ei ole tarpeen erityisesti säännellä sähköistä arkistointia. Myös-
kään kaupparekisteriasetuksen muuttamista direktiivin muutoksen vuoksi ei pidetty 
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tarpeellisena. Asetusta voidaan tulkita niin, ettei siinä oteta kantaa arkistointitapaan, 
vaan todetaan vain millä periaatteilla asiakirjavihko on koottava.

2.2 Kaupparekisterijärjestelmä

2.2.1 Tietosisältö

Kaupparekisterilaissa luetellaan yritysmuodoittain ne tiedot, jotka yritysten on ilmoi-
tettava merkittäväksi kaupparekisteriin. Kaikista kaupparekisteriin merkittävistä 
luonnollisista henkilöistä merkitään henkilötietoina täydellinen nimi, henkilötun-
nus (syntymäaika, jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta), osoite ja kan-
salaisuus. Jos elinkeinonharjoittajan toimielin tai sen jäsen on oikeushenkilö, rekis-
teriin merkitään oikeushenkilön toiminimi sekä Y-tunnus / rekisterinumero ja rekis-
teri, johon oikeushenkilö on merkitty. 

Tiedot merkitään rekisteriin pääsääntöisesti yritysten ilmoitusten perusteella. 
Kaupparekisterilain 21 a §:n mukaan PRH voi väestötietojärjestelmästä päivit-
tää tiedostojaan ja tarkistaa ilmoituksissa ja niiden liitteissä mainittujen hen-
kilöiden henkilötiedot. Tiedot henkilöiden voimassa olevista liiketoimintakiel-
loista alkamis- ja päättymispäivineen saadaan Oikeusrekisterikeskukselta lii-
ketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) 21 §:n nojalla ja tiedot päivitetään 
kaupparekisterijärjestelmään.

2.2.2 Ilmoitusmenettely ja rekisteröinti

Ilmoitusvelvollisia ovat lähes kaikki elinkeinotoimintaa tai taloudellista toimintaa 
harjoittavat yritykset ja yhteisöt. Myös elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen 
henkilö (yksityinen elinkeinonharjoittaja) on velvollinen tekemään perusilmoituk-
sen, jos hän harjoittaa elinkeinonharjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) 
3 §:n mukaista elinkeinoa tai jos hänellä on elinkeinotoimintaa varten pysyvä toimi-
paikka tai jos hänen palveluksessaan on muu henkilö kuin aviopuoliso tai yrittäjän 
alaikäinen tai muuten holhouksenalainen lapsi tai lapsenlapsi. Maatilatalouden tai 
kalastuksen harjoittaja ei kuitenkaan ole ilmoitusvelvollinen. Toisaalta perusilmoi-
tuksen saa tehdä sellainenkin elinkeinonharjoittaja, joka ei ole siihen velvollinen, ei 
kuitenkaan ole laivanisännistö.

Ilmoitusvelvollisuus käsittää niin ennen elinkeinotoiminnan aloittamista tehtävän 
perusilmoituksen kuin myöhemmin näissä tiedoissa tapahtuvat muutokset. Ilmoitus 
on tehtävä myös silloin, kun esim. yhtiölle, jolla ei aiemmin ole ollut toimitusjohta-
jaa, sellainen valitaan. Ilmoituksen tekemisestä vastuussa olevat henkilöt on lueteltu 
yritys- ja yhteisötietolain (244/2001; YTJL) 14 §:ssä, johon KRL:n 15 § viittaa. Perusta-
mis-, muutos- tai lopettamisilmoituksen on jonkun sen tekemisestä vastuussa olevan 
tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitettava.  Lisäksi erityislaeissa on mää-
räyksiä ilmoitusten allekirjoittamisesta.
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Jokainen, joka on eronnut kaupparekisteriin merkitystä asemastaan tai jonka 
rekisteriin merkitty tehtävä on lakannut, saa itse tehdä tästä ilmoituksen (ns. oman 
eron ilmoitus, KRL 16 §). Lomakkeen allekirjoittaa eronnut henkilö itse tai hänen val-
takirjalla valtuuttamansa henkilö.

Ilmoitukset kaupparekisteriin on tehtävä viranomaisen vahvistamilla lomakkeilla 
(KRL 2§, YTJL 10§).  Samoilla lomakkeilla, kun ilmoitetaan yrityksen tai yhteisön perus-
tamisesta tai elinkeinotoiminnan aloittamisesta ja muutoksista, voi ilmoittaa myös 
verohallinnon ylläpitämään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintäre-
kisteriin, työnantajarekisteriin ja/tai vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Lomakkeissa on 
PRH:n ja verohallinnon yhteinen perusosa, veroviranomaisen kappale sekä yritysmuo-
doittain määräytyvä kaupparekisterin liitelomake. Veroviranomaisen kappale ei ole jul-
kinen eikä siitä anneta tietoja ulkopuolisille, sen sijaan yhteinen perusosa ja kauppa-
rekisterin liitelomake ovat julkisia asiakirjoja niiden saavuttua viranomaiselle.

Ilmoituksiin on oheistettava erinäisiä kaupparekisteriasetuksessa mainittuja liit-
teitä. Pääsääntöisesti liitteet on oheistettava oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. 
Osa liitteistä, kuten osakeyhtiön perustamissopimukset, osuuskunnan perustamis-
kirja ja pienyhtiöiden yhtiösopimukset, tulee oheistaa alkuperäisinä. Muutosilmoi-
tuksen liitteistä laissa todetaan, että ilmoitukseen on liitettävä oikeaksi todistettu 
jäljennös siitä päätöksestä, johon muutos perustuu. 

Ilmoitukset ovat pääsääntöisesti maksullisia. Ilmoituslomakkeet voidaan toimit-
taa postitse tai lähettiä käyttäen Patentti- ja rekisterihallitukseen, maistraattiin, työ-
voima- ja elinkeinokeskukseen tai verovirastoon. Postitse tapahtuva ilmoitus voidaan 
toimittaa PRH:n ja verohallinnon yhteiseen postilokeroon (YTJL 10 ja 11 §).

2.2.3 Rekisteröinti ja kuuluttaminen

Jos ilmoitus on puutteellinen tai jos rekisteriviranomainen havaitsee muun esteen 
rekisteröinnille, ilmoituksen tekijälle asetetaan kohtuullinen määräaika puutteen 
poistamista, selityksen antamista tai selvityksen esittämistä varten. Käytännössä 
määräaika on tällä hetkellä pääsääntöisesti yksi kuukausi. Korjauskehotuskirje läh-
tee ilmoittajalle postitse. Jos korjauskehotuksen määräaikaa ei noudateta, ilmoitus 
voidaan katsoa rauenneeksi (KRL 21 §).

Ilmoituksen käsittelyn jälkeen tiedot rekisteröidään kaupparekisterin atk- järjes-
telmään. Rekisteröinti tapahtuu joka arkipäivä, poikkeuksellisesti myös lauantai- tai 
pyhäpäivisin. Ilmoittajalle lähtee postissa maksuton rekisteriote, joka sisältää yrityk-
sen kaikki sillä hetkellä voimassaolevat tiedot. Jos kysymyksessä on yhteisömuotoi-
sen yrityksen perusilmoitus tai tällaisen yrityksen yhtiösopimuksen, yhtiöjärjestyk-
sen tai sääntöjen muutos, ilmoittaja saa myös jäljennöksen sopimuksesta, yhtiöjär-
jestyksestä tai säännöistä.

Merkinnän tekemisestä kaupparekisteriin sekä merkinnän poistamisesta kauppa-
rekisteristä on rekisteriviranomaisen toimesta kuulutettava yleisesti saatavilla ole-
valla tavalla, joko sellaisenaan tai otteina tai viittauksina asiakirjavihkoon otettuun 
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tai rekisteriin merkittyyn asiakirjaan (KRL 25 §). Lainkohdassa tarkoitettu rekisteri-
tietojen kuulutus hoidetaan Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla olevan kuulu-
tustietopalvelun kautta. Kuulutustietopalvelu on julkinen ja maksuton palvelu, joka 
sisältää yritysten perustiedot sekä kaupparekisterimerkintöjen kuulutukset.

Rekisteriin merkittyä elinkeinonharjoittajaa koskevista asiakirjoista tehdään eri-
tyinen asiakirjavihko (akti), joka varustetaan elinkeinonharjoittajan yritys- ja yhtei-
sötunnuksella. Vihkoon merkitään muutosilmoitukset ja tiedonannot. Asiakirjavih-
koa säilytetään Patentti- ja rekisterihallituksen arkistossa, ja asiakirjoihin voi tutus-
tua rekisteriviranomaisen tiloissa. Asunto-osakeyhtiön akti säilytetään yhtiön koti-
paikan maistraatin arkistossa.

2.2.4 Kaupparekisterin tietopalvelut

Kaupparekisteristä saa kattavat viralliset tiedot kaikista rekisteriin merkityistä yri-
tyksistä. Tällä hetkellä kaupparekisterissä on noin 500 000 yritystä ja 20 eri yri-
tysmuotoa. Lisäksi tietoa löytyy noin 520000 lakanneesta yrityksestä. Rekisteriin 
ilmoitetaan vuodessa noin 30000 uutta yritystä ja tehdään noin 80000 yrityksen 
muutosilmoitusta.

Kaupparekisteristä saa tietoa paitsi yrityksen voimassa olevista myös aiemmista 
kaupparekisterimerkinnöistä sekä yrityksen yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta 
tai säännöistä. Tietopalvelua tarjotaan paitsi perinteisillä menetelmillä, maksua vas-
taan annettavina otteina ja jäljennöksinä sekä puhelinpalveluna, myös erilaisilla säh-
köisillä menetelmillä. Rekisteriin merkittävien tietojen lisäksi kaikki yrityksen kaup-
parekisteri-ilmoituksella antamat tiedot sekä ilmoituksen liitteenä olevat asiakirjat 
ovat julkisia. Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhteisillä ilmoituksilla 
ilmoitetaan tietoja myös verohallinnolle. Veroviranomaisen kappale ja siihen kuulu-
vat liitteet eivät ole julkisia.

Kaupparekisterin tietopalveluja ollaan uusimassa ja PRH on toteuttamassa tällä 
hetkellä uutta tiedontarjontajärjestelmää. Uuden järjestelmän kautta tarjotaan kaup-
parekisterin, yrityskiinnitysrekisterin ja säätiörekisterin tietoja ja sähköisen arkiston 
asiakirjoja. Uusi tiedontarjontajärjestelmä tulee tarjoamaan asiakkaille PRH:n uuden 
verkkopalvelun rekisteritietojen hakuun ja selaukseen, uudistetut sovellus- ja poi-
mintapalvelut ja erilaisia tilastotietoja. Uusi palvelu korvaa osan nykyisistä tietopal-
veluista, kuten KATKA-palvelun, CD-KATKA–tuotteen ja poimintapalvelut. Osa uuden 
verkkopalvelun hakupalveluista on maksuttomia ja kaikkien katsottavissa. Maksul-
lisia palveluja voi katsella sopimusasiakkaana tai maksamalla palvelut pankkitun-
nuksilla tai luottokortilla. Tietoja saa uuden verkkopalvelun kautta muun muassa 
seuraavina palveluina: yrityshaku, ilmoitushaku, henkilöhaku, poiminnat yritystie-
doista, otteet ja todistukset, hälytyspalvelu ja tilastot.

Jäljempänä kuvatuista tietopalvelumuodoista sisältyy tiivistetty yhteenveto tau-
lukkoon 1. Osa nykyisistä tietopalvelumuodoista on poistumassa, mutta niiden kuva-
uksen poisjättäminen ei tässä vaiheessa ole vielä tarkoituksenmukaista.
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Yritystiedot puhelimitse, sähköpostitse tai palvelupisteistä

Kaupparekisterin puhelinpalvelusta saa tietoja voimassaolevista ja entisistä rekis-
terimerkinnöistä ja esimerkiksi siitä, kuka tai ketkä yritystä edustavat. Yrityksen 
perustietoja voi kysellä kaupparekisteristä myös sähköpostitse. Sähköpostitse annet-
tavia perustietoja yrityksestä ovat: yrityksen toiminimi, Y-tunnus, rekisteröintipäi-
vämäärä, kotipaikka ja nimihistoria (yrityksen aiemmat rekisteröidyt toiminimet). 
Sähköpostitse saa myös tiedon ilmoituksen käsittelyvaiheesta.

PRH:n PatRek-asiakaspalvelussa voi tutustua asiakirjoihin ja tietokantoihin. Asiak-
kaiden käytössä on itsepalvelusali, jossa on nähtävänä mm. kaikki PRH:n sähköiset 
tietopalvelut, kaupparekisterin tietokannat ja kaupparekisteri-ilmoitukset liitteineen. 
Itsepalvelusalissa voi myös tutustua arkistosta nähtäväksi tilattuihin kaupparekiste-
rin asiakirjoihin. Asiakirjoista voi ottaa jäljennöksiä ja tietokannoista tulosteita.

Kaupparekisterin paikallisviranomaisena toimivien maistraattien ja TE-keskusten 
yrityspalvelupisteistä saa kaupparekisteriotteita, yhtiöjärjestyksiä ja diaaritodistuk-
sia ilmoituksista. Osalla paikallisviranomaisista on myös asiakkaiden käytössä mak-
sutta KATKA-YREKA-tietopankki sekä CD-KATKA.

Poiminnat kaupparekisteritiedoista

Yksittäisen yrityksen tietojen lisäksi kaupparekisteritiedoista on mahdollista tilata 
erilaisia poimintoja rekisterissä olevista tai lakanneista yrityksistä. Nämä poimin-
nat sisältävät seuraavia tietoja: y-tunnus, yhtiön toiminimi, yhtiömuoto, yhtiön koti-
paikka, rekisteröintipäivä, yhtiön yhteystiedot,  yhtiön toimiala ja  yhteyshenkilö. 
Lakanneista yrityksistä on edellä mainitut tiedot lukuun ottamatta yhtiön toimialaa 
ja yhteyshenkilöä. Lisäksi poimintaan sisältyy lakkaamispäivä ja lakkaamistapa (kon-
kurssi, selvitystila, sulautuminen tai jakautuminen).

Kansalaisuuden perusteella tehtävä yrityspoiminta sisältää seuraavat tiedot: y-tun-
nus, yhtiön toiminimi, yhtiömuoto, yhtiön kotipaikka, rekisteröintipäivä, yhtiön yhte-
ystiedot, yhtiön toimiala, henkilön roolit (esim. toimitusjohtaja, prokuristi, hallituk-
sen jäsen) ja henkilön tietoja (nimi, syntymäaika, kansalaisuus).

Henkilöön liittyvistä yrityksistä voi tilata maksullisen poiminnan. Tällöin poi-
minta tehdään henkilötunnuksella ja tiedot voidaan tarkistaa kaupparekisterijär-
jestelmästä vain niiden rekisteriin merkittyjen tehtävien ja tietojen osalta, jotka on 
ilmoitettu kaupparekisteriin 1.1.1994 tai sen jälkeen. Aikaisempia tietoja voi tarkis-
taa vain nimettyjen yritysten tiedoista.

Henkilötietolain mukaisesti henkilö voi kerran vuodessa kaupparekisteristä tar-
kistaa maksutta mitä tietoja hänestä on kaupparekisteriin merkitty.

Nämä poimintapalvelut korvataan tulevaisuudessa PRH:n uuden tiedontarjonta-
järjestelmän poimintapalveluilla.

PRH välittää päivittäin ja viikoittain sähköisesti keskeiset kaupparekisteritiedot 
uusista yrityksistä ja yritysten muuttuneista tiedoista sähköisesti peräkkäistiedostoina 
muutamille viranomaisille ja yrityksille. Tämä kaupparekisterin peruspoiminta-tuote 
uusitaan tulevaisuudessa, kun kaupparekisterin rekisteröintijärjestelmä uusiutuu.
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Uudet sähköiset palvelut

Kaupparekisterin sähköinen kuulutustietopalvelu avattiin syyskuussa 2007. Kuulu-
tustietopalvelu sisältää yritysten perustietoa sekä kaupparekisteriin merkityn ilmoi-
tuksen kuulutuksen. Tämä on ympäri vuorokauden käytettävissä oleva, julkinen ja 
maksuton palvelu.

Roolitietopalvelu on PRH:n uusi rajapintapalvelu, jonka avulla yrityksillä ja viran-
omaisilla on mahdollisuus saada perustietoja yrityksistä ja kaupparekisteriin mer-
kittyjen henkilöiden rooleista omaan sovellukseensa. Palvelu mahdollistaa myös yri-
tyksen tunnistamiseen ja henkilön edustamisoikeuteen liittyvien sähköisten palve-
lujen kehittämisen yrityksille. Palvelu on ympäri vuorokauden käytettävissä oleva 
maksullinen palvelu. 

Sovelluspalvelut

Kaupparekisteritietoja saa Roolitietopalvelun lisäksi muinakin sovelluspalveluina 
viranomaisten ja yritysten käyttöön. PRH:n tarjoamien teknisten rajapintojen kautta 
voi asiakkaan sovellus esimerkiksi kysellä tekstitiedostoina kaupparekisteriotteen 
tiedot, yhtiöjärjestykset ja tiedot vireillä olevista yrityksen kaupparekisteri-ilmoi-
tuksista tai saada XML-sanomina kaupparekisteritietoja. Asiakkaille tarjotaan myös 
erilaisia sähköisiä tiedostoja, joilla he voivat päivittää omia järjestelmiään. Tällä 
tavalla esim. pankit ja vakuutusyhtiöt pitävät yrityksiä koskevat kaupparekisteri-
tietonsa ajan tasalla.

KATKA-tuotteet

Maksullinen KATKA-YREKA-palvelu tarjoaa mahdollisuuden saada kauppa- ja yhdis-
tysrekisteritietoja online-palveluna. Kaupparekisterin KATKA-tietokannasta  löy-
tyvät kaikki voimassaolevat rekisteritiedot ja yhteisösäännöt yrityksille. Palve-
lun kautta saa myös yritysten historiatietoja ja lakanneiden yritysten tietoja. Kyse-
lyjä kaupparekisteritietoihin tehtiin vuonna 2007 tämän palvelun kautta 1,5 mil-
joonaa. Tietopankki on myös maksutta käytettävissä PRH:n asiakaspalvelussa ja 
TE-keskuksissa. 

Kaupparekisterin CD-KATKA on tuote, joka sisältää rekisterissä olevista ja lakan-
neista yrityksistä perustietoja, kuten Y-tunnus, kaupparekisteriin merkitsemis-
päivä, kotipaikka, yhtiömuoto, toiminimi, osoite- ja yhteystiedot. Lakanneista yri-
tyksistä on yrityksen perustietojen lisäksi lakkaamisen rekisteröintipäivä ja osalle 
yrityksistä tieto lakkaamistavasta (esim. konkurssi, selvitystila, fuusio tai jakautu-
minen). CD päivitetään neljä kertaa vuodessa, maalis-, kesä-, syys-, ja joulukuun vii-
meisenä päivänä.

Kaikilla em. tiedoilla tai niiden yhdistelmillä voi levyltä tehdä poimintoja. Hakukri-
teerinä voi käyttää myös yhtiömuotoa. CD:ltä voi esim. hakea tietoa siitä, montako sel-
laista yritystä, joilla on kotipaikkana Espoo, on rekisteröity tiettynä ajankohtana. 

KATKA-palvelu ja CD-KATKA korvataan tulevaisuudessa PRH:n uuden tiedontar-
jontajärjestelmän poimintapalveluilla.
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EBR-palvelu

PRH on mukana eurooppalaisten kaupparekisterien yhteisessä European Business 
Register -palvelussa. Tämän EBR-palvelun kautta PRH välittää suomalaisten yritys-
ten tietoja muualle Eurooppaan ja tarjoaa omille asiakkailleen yritystietoja Euroo-
pasta.  Palvelussa mukana olevista maista on saatavissa seuraavat yrityksen perus-
tiedot: yrityksen toiminimi, tunnus (rekisterinumero), yrityksen tila, yritysmuoto, 
rekisteröintipäivämäärä, rekisterin pitäjä, osakepääoma, viimeisen tilinpäätöksen 
toimittamisajankohta, osoite- ja yhteystiedot ja toimiala. 

Useimmat maat tarjoavat perustietojen lisäksi myös muita tietoja esim. tietoja yri-
tyksen edustajista (edustamiseen kelpoiset henkilöt ja tilintarkastajat), henkilöön 
liittyvistä yrityksistä (henkilön asema eri yrityksissä) ja yrityksen tilinpäätöksestä. 

Palvelu on maksullinen ja PRH tarjoaa sitä suomen-, ruotsin- ja englanninkieli-
senä verkkopalveluna. 

YTJ-tietopalvelu

PRH:n ja verohallinnon yhteinen yritys- ja yhteisötietojärjestelmä on tarjonnut 
1.6.2001 lähtien tietopalvelua Internetissä maksutta. Järjestelmästä säädetään yri-
tys- ja yhteisötietolaissa (244/2001). 

Vaikka kysymyksessä on yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, sisältää se myös henki-
lötietoja (esimerkiksi tietoja yksityisistä elinkeinonharjoittajista). Järjestelmä sisältää 
kaikki kauppa- ja säätiörekisteriin sekä verohallinnon rekistereihin merkityt yrityk-
set ja yhteisöt. Järjestelmän yritys- ja yhteistunnusrekisteri sisältää tiedot toimini-
mestä, mahdollisesta rinnakkais- ja aputoiminimestä, yritysmuodosta sekä yrityksen 
kielestä, kotipaikasta ja osoite- ja yhteystiedoista. Yrityksen yhteystietona on yrityk-
sen nimenomaisesti antama julkinen osoitetieto. Rekisteriin merkitään myös tiedot 
yrityksen päätoimialasta sekä mihin verohallinnon tai PRH:n rekistereihin yritys on 
merkitty, onko se esim. arvonlisäverovelvollinen työnantaja tai ennakkoperintärekis-
terissä tai kaupparekisterissä. Lisäksi merkitään tieto yrityksen tai yhteisön purkau-
tumisesta tai luonnollisen henkilön elinkeinotoiminnan loppumisesta ja toiminnan 
keskeyttämisestä sekä tieto siitä, onko yritys konkurssissa, selvitystilassa tai sanee-
rauksessa. Vuonna 2007 YTJ-tietopalvelussa tehtiin 14,4 miljoonaa hakua.

Yritys- ja yhteisötietolain 16 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada rekisterin 
merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia. Sähköisen tietopalvelun toteuttamiseksi 
laissa on säädetty, että tiedot voidaan luovuttaa sähköisessä muodossa julkisuuslain 
16 §:n 3 momentin estämättä. Lain perusteluiden mukaan tiedot ovat sellaisia henki-
lötietolain 8 §:n 1 momentin 8) kohdan mukaisia henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden 
hoitoa elinkeinoelämässä kuvaavia yleisesti saatavilla olevia tietoja, joita käsitellään 
rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi.  

Maksuttoman YTJ-tietopalvelun lisäksi YTJ-tiedoista on mahdollista tilata maksul-
lisia poimintoja tai tehdä maksullisia hakuja. Yrityksiä voidaan poimia esimerkiksi 
ryhminä alueellisesti, toimialoittain, yritysmuodoittain, rekistereittäin tai rekiste-
röintiajankohdan mukaan. 
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Yhteistyökumppaneiden tarjoamat kaupparekisteritiedot

PSI-direktiivin mukaisesti yrityksillä on mahdollisuus jalostaa palveluja ja hyödyntää 
kaupparekisteritietoja omissa palveluissaan. Useat yritykset tarjoavatkin nyt kaup-
parekisteritietoja jalostettuna kaupparekisterin peruspoiminnan tiedoista tai tarjo-
amalla sellaisenaan esimerkiksi kaupparekisteriotteen tiedot haettuna kyselyhet-
kellä kaupparekisterin tietokannasta. 

Yksittäisiä reaaliaikaisia tietoja yrityksien voimassa olevista tiedoista antavina 
palvelunjakelijoina toimii tällä hetkellä Kauppalehti Oy, Suomen Asiakastieto Oy ja 
Fonecta Oy. 

Taulukko 1. Kaupparekisterin nykyisten tietopalvelujen sisältämät 
henkilötiedot

Palvelu Henkilön nimi Henkilö-

tunnus

Henkilön 

osoitetiedot

Muita huomioita

Kaupparekisteriote Kyllä kyllä kyllä Yrityksen kaupparekisteriotteessa 

näkyvät henkilöiden nimet, henkilö-

tunnukset, osoitteet, kansalaisuu-

det, mahdolliset liiketoimintakiellot. 

Voimassaolevassa kaupparekiste-

riotteessa näkyy myös tieto siitä, 

jos johonkin tehtävään rekisteröi-

tynä (edelleen) oleva henkilö on 

sittemmin kuollut 

Kaupparekisteri-

ilmoitusten 

asiakirjat

Kyllä kyllä kyllä

YTJ-tietopalvelu

(kaupparekisteri-

tietojen osalta)

Ei sisällä vastuuhen-

kilöiden tietoja (halli-

tuksen, yhtiömiesten, 

elinkeinonharjoittajan 

yms), henkilön nimi 

palvelussa vain jos se 

on yrityksen nimenä

ei ei 

sisältää vain yrityk-

sen osoitetiedot, 

mutta voi olla 

samalla henkilön 

kotiosoite (esim. 

yksityisellä elinkei-

nonharjoittajalla)

Tietopalvelun eli yritys- ja 

yhteisötunnusrekisterin tietosisältö 

määrätty yritys- ja yhteisötietolain 

5 §:ssä

Kuulutustieto-

palvelu

Ei sisällä vastuuhenki-

löiden tietoja, henkilön 

nimi palvelussa vain 

jos se on yrityksen 

nimenä

ei ei Tietopalveluun sisältyy 1.9.2006 tai 

sen jälkeen rekisteröityjä tietoja.

Roolitietopalvelu Kyllä ei / kyllä  ei Henkilöön liittyviä yrityksiä voi 

hakea henkilötunnuksella ja tällöin 

henkilötunnus näytetään vastauk-

sessakin. Jos haussa ei henki-

lötunnusta vaan tietoja  haetaan 

y-tunnuksella, niin vastauksessa ei 

näytetä henkilötunnusta

EBR-palvelu Kyllä ei / kyllä kyllä Henkilöön liittyviä yrityksiä 

voi hakea henkilön nimellä tai 

henkilötunnuksella, vastauksessa 

ei henkilötunnusta näytetä vaan 

ainoastaan järjestelmän generoima 

muu identifiointitunnus.

Henkilötunnukset, henkilöiden 

nimet ja osoitetiedot ovat tässä 

palvelussa saatavilla, jos hakee 

yrityksen kaupparekisterimerkinnät 

-dokumentin eli kaupparekisteriot-

teen tiedot
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KATKA-palvelu Kyllä kyllä kyllä Henkilön nimi, henkilötunnus 

ja osoitetiedot näkyvät yri-

tyksen voimassaolevissa 

kaupparekisterimerkinnöissä.

CD-KATKA Sisältää vain yrityksen 

osalta yhden yhteysh-

enkilön nimen (esim. 

elinkeinonharjoittaja, 

toimitusjohtaja tai 

hallituksen puheen-

johtaja), henkilön 

nimi voi olla yrityksen 

nimenä myös

ei ei

sisältää vain yrityk-

sen osoitetiedot, 

mutta voi olla 

samalla henkilön 

kotiosoite (esim. 

yksityisellä elinkei-

nonharjoittajalla) 

Sovelluspalvelut Kyllä kyllä kyllä Sovelluspalveluiden kautta voi 

hakea yrityksen voimassaolevat 

kaupparekisterimerkinnät eli otteen 

tiedot ja henkilötiedot ovat osana 

tätä

Poiminnat:

uusien yritysten, 

lakanneiden 

yritysten 

Sisältää vain yrityksen 

osalta yhden yhteysh-

enkilön nimen (esim. 

elinkeinonharjoittaja, 

toimitusjohtaja tai 

hallituksen puheen-

johtaja), henkilön 

nimi voi olla yrityksen 

nimenä myös

ei ei

sisältää vain 

yrityksen 

osoitetiedot, mutta 

voi olla samalla 

henkilön kotiosoite 

(esim. yksityisellä 

elinkeinonharjoit-

tajalla)

Poiminnat: 

kansalaisuuden 

perusteella

Kyllä ei ei Sisältää haetun kansalaisuuden 

perusteella yritysten tietoja ja hen-

kilön roolit (esim. toimitusjohtaja, 

hallituksen jäsen, prokuristi, 

yhtiömies) sekä henkilön tietoja 

(nimi, syntymäaika, kansalaisuus)

Poiminnat:

henkilötunnuksella

Kyllä kyllä kyllä

Poiminnat: 

kaupparekisterin 

peruspoiminta

Kyllä ei /kyllä ei sisällä 

katuosoitetta vain 

postitoimipaikka ja 

postinumero

Tästä poiminnasta on olemassa 

kaksi tuotetta, toinen sisältää 

henkilöistä syntymäajat ja toinen 

henkilötunnuksen kokonaan. Hen-

kilötunnuksen sisältävää tuotetta 

luovutetaan mm. viranomaisille ja 

luottotietoyhtiöille.

2.3  Arviointi nykytilanteesta

Yhteiskunnan toiminnan kannalta ovat ensiarvoisen tärkeitä erilaiset yhteiskunnan 
perusyksiköiden eli luonnollisten henkilöiden, yhteisöjen, rakennusten ja kiinteistö-
jen ominaisuuksia ja yhteyksiä kuvaavat tiedot. Tällaisia tietoja kerätään perusrekis-
tereihin, joilla tarkoitetaan mainittuja yhteiskunnan perusyksiköitä yksilöiviä tieto-
järjestelmiä ja joille on ominaista kattavuus, luotettavuus, monikäyttöisyys ja tieto-
jen suojaus. Väestötietojärjestelmä sisältää kattavasti väestön sekä rakennukset ja 
niihin kuuluvat asunnot ja toimitilat. Kiinteistötiedot taas sisältyvät kattavasti val-
takunnalliseen kiinteistötietojärjestelmään. Myös Patentti- ja rekisterihallituksen 
ylläpitämät kauppa-, säätiö- ja yhdistysrekisteri muodostavat tärkeän osan suoma-
laisista perusrekistereistä. 

Perusrekisterien ominaisuuksista kattavuus tarkoittaa kaikkien perusyksiköiden 
sisällyttämistä rekisteriin sekä virallisen tunnuksen antamista jokaiselle yksikölle. 
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Luotettavuus perustuu siihen, että perusrekistereiden ylläpitoon liittyy viranomaisvas-
tuu. Tiedot saadaan yleensä rekisteröinnin kohteelta tai tämän edustajalta ja tiedoille 
on säädetty oikaisumenettely. Tietojen monikäyttöisyys edellyttää, että rekistereissä 
on useita eri käyttötarkoitusta palvelevia tietoja. Perusrekistereille on myös ominaista, 
että niistä on säädetty lain tasoisilla säädöksillä: väestötietojärjestelmästä väestötieto-
lailla, kiinteistötietojärjestelmästä maakaaressa, kiinteistörekisterilaissa ja lainhuuto- 
ja kiinnitysrekisterilaissa sekä rakennustietojärjestelmästä väestötietolaissa.  

Yrityksiä ja muita elinkeinonharjoittajia koskevia yksityisiä ja julkisia rekistereitä 
on lukuisia. Yksityiset rekisterit, kuten elinkeinonharjoittajien omat asiakasrekiste-
rit tai valtakunnalliset luottotietorekisterit voivat periaatteessa sisältää enemmän 
tietoja ja olla teknisesti pidemmälle kehitettyjä kuin kaupparekisteri, mutta ne eivät 
voi korvata kaikkia kaupparekisterin perustehtäviä. Julkisista elinkeinonharjoittajia 
koskevista rekistereistä tärkeimmät ovat verohallintoon kuuluvat rekisterit, kuten 
arvonlisäverovelvollisten rekisteri tai ennakkoperintärekisteri. Julkiset yritystietoja 
sisältävät rekisterit yhteensä sisältävät kattavat perustiedot kaikista toimivista ja 
toimimattomista elinkeinonharjoittajista.

Vaikka kaupparekisterin lähtökohtana on ollut elinkeinoelämän häiriöttömän toi-
minnan varmistaminen, on siitä samalla kehitetty ominaisuuksiltaan perusrekisteri-
vaatimukset täyttävä julkinen rekisteri. Siten sen sisältövaatimukset ovat muodostu-
neet moninaisista yksityisistä ja julkisista käyttötarpeista. Yritysten vastuuhenkilöiden 
henkilötiedot ovat keskeinen osa näitä tietotarpeita palvelevasta rekisteristä. Yhtenä 
peruslähtökohtana on ollut myös kaupparekisteritietojen täysjulkisuus. Julkisuuden 
rajausten tulisi siten perustua merkittäviin julkisuudesta johtuviin haittoihin. Rajauk-
sia harkittaessa joudutaan samalla ottamaan huomioon yksityisyyden suojaa ja viran-
omaisen toiminnan julkisuutta koskeva lainsäädäntö samoin kuin julkistamisdirektii-
vistä johtuvat sääntelytarpeet, siten kun jo aiemmin tässä muistiossa on esitetty.

Patentti- ja rekisterihallitusta pidetään yleisesti hyvin toimivana viranomaisena ja 
kaupparekisterin tietosisältöä riittävästi yleisiä tietotarpeita vastaavana. Tiedoista 
ainoastaan henkilötiedot ja erityisesti henkilötunnus ovat olleet julkisuudessa eri-
laisten rajoitusehdotusten kohteena. Tämän takana ovat taas olleet erityisesti eri-
laiset henkilöturvallisuuteen liittyvät uhat ja todetut taloudelliset väärinkäytökset. 
Henkilötiedoista kotiosoitetieto on saattanut edesauttaa pikaistuksissa toteutettuja 
väkivallantekoja, uhkauksia ja ilkivaltaa, sekä henkilötunnukseen liittyvänä erimuo-
toista kiusantekoa. Henkilötunnuksen käyttö sellaisenaan on taas käytännössä usein 
mahdollistanut identiteettivarkaudet, joita käyttäen on voitu toisena henkilönä esiin-
tyen ryhtyä taloudellisiin väärinkäytöksiin esimerkiksi tilaamalla tuotteita ja palve-
luita toisen nimissä.

Henkilötiedoista henkilötunnuksen käyttö on laajentunut sen alkuperäistä tar-
koitusta vastaamattomasti. Sen tarkoituksena on erottaa syntymäaikaa tarkem-
min kaikki kansalaiset toisistaan siten, että samannimiset ja samana päivänä syn-
tyneetkin henkilöt ovat yksiselitteisesti tunnusosan avulla identifioitavissa. Käytän-
nössä henkilötunnuksen tunnusosasta on monissa asioimistilanteissa muodostunut 
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eräänlainen salasanaan rinnastettu tunniste, jonka antamalla asiakas on katsottu 
oikeutetuksi saamaan haluamansa palvelun. Tunniste ei kuitenkaan ole salasana 
vaan syntymäaikaa tarkentava koodi. Henkilön identifioinnin tulisi tapahtua muilla 
tavoin, esimerkiksi henkilökohtaisissa kontakteissa henkilötodistuksin tai muiden 
virallisasiakirjojen avulla, jossa henkilötunnus toimii luotettavana apuvälineenä. 
Kun kuitenkin ensin mainitut käytännön elämän menettelyt ovat laajamittaisesti 
yleistyneet henkilötunnuksen ja nimenomaisesti sen tunnusosan käyttöön henkilö-
tunnuksen alkuperäistä tarkoitusta pidemmälle, ei henkilötunnuksen suojaamistar-
vetta voi olla huomioimatta.

Osoitetieto ei samalla tavalla kuin henkilötunnus mahdollista taloudellisia väärin-
käytöksiä, vaan sen julkiseen saatavuuteen kytkeytyvät lähinnä erilaiset henkilön 
henkilöturvallisuuteen liittyvät uhkatekijät. Näiden merkitys yleisellä tasolla, ottaen 
huomioon turvakieltomenettelyt, saattaa olla suhteellisen marginaalinen, mutta yksi-
lötasolla huoli voi olla varteenotettava. Kaupparekisteritietoihin ei myöskään ulotu 
väestötietojärjestelmän osoitepalvelukielto, jolla on oma vaikutuksensa yksityisyy-
den suojan toteutuksessa. Vaikka osoitetietojen kaupparekisterijulkisuutta ei esi-
merkiksi naapurimaissamme ole nähty juurikaan ongelmaksi, suomalaisten henki-
lötietojen kokonaisuutta arvioitaessa osoitetietojen julkisuutta kaupparekisteritie-
tona on samalla perusteltua pohtia.

2.4 Tilanne muissa Pohjoismaissa

Työryhmä ei ole katsonut välttämättömäksi laatia erityistä kansainvälistä vertailua 
henkilötietojen julkisuudesta kaupparekisteriä vastaavissa muiden maiden rekis-
tereissä. Ohessa on kuitenkin lyhyesti kuvattu pohjoismaisissa naapurimaissamme 
noudatettavaa käytäntöä ja lainsäädäntöä. Siitä ilmenee, että rekisterissä olevat 
osoitetiedot ovat näissä kaikissa julkisia, henkilötietojen käsittelyssä sen sijaan on 
eroavuuksia.

Ruotsi

Ruotsissa kaupparekisteriä vastaavaan rekisteriin merkitään henkilöistä henkilötun-
nus, nimi ja postiosoite. Nämä tiedot näkyvät myös kaupparekisteriotteessa.

Ruotsissa kaupparekisteritiedot ovat julkisia ja jokainen saa nähtäväkseen kaup-
parekisterinviranomaisen hallussa olevat asiakirjat. Julkisuus koskee niin rekiste-
riin merkittäviä tietoja kuin tietoja, jotka sisältyvät ilmoituslomakkeeseen tai esi-
merkiksi saatekirjelmään.

Esimerkiksi Ruotsin osakeyhtiölain (SFS 2005:551) ja osakeyhtiöasetuksen (SFS 
2005:559) mukaan yhtiön vastuuhenkilöiden nimi, henkilötunnus ja osoite tulee ilmoit-
taa kaupparekisterille. Ilmoitetun osoitteen ei kuitenkaan tarvitse olla henkilön kotiosoite, 
vaan sen sijaan voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen osoitetta tai postilokeroa. 

Myös kotipaikka merkitään joissakin tapauksissa. Jos annettu postiosoite poik-
keaa henkilön kotikunnasta, on myös kotikunta ilmoitettava. 
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Tanska

Tanskan kaupparekisteri-ilmoituksen vaatimia henkilötietoja ovat henkilön nimi, 
henkilötunnus ja postiosoite ja nämä tiedot merkitään myös kaupparekisteriin 
(Enhets- og Foretaksregisteret). Kaikki rekisteriin merkittävät tiedot ovat julkisia 
ja ne voidaan luovuttaa, poikkeuksena kuitenkin henkilötunnukset, joista ei tietoja 
luovuteta yksityisille henkilöille.

Sähköisessä ilmoitusmenettelyssä riittää, että ilmoituksen tekijä ilmoittaa rekis-
teriin merkittävän henkilön henkilötunnuksen, ja järjestelmä hakee automaattisesti 
osoitetiedot väestötietojärjestelmästä. 

Paperimuotoisessa ilmoitusmenettelyssä hakemuslomakkeeseen liittyy erillinen 
liite, jolla yrityksen vastuuhenkilöiden henkilötunnukset ilmoitetaan. Tanskan kaup-
parekisteriviranomainen erottaa liiteosan muista asiakirjoista ja skannaa molemmat 
erikseen. Tämän jälkeen henkilötunnukset sisältävä liiteosa tuhotaan. Ilmoituksen 
käsittelijä käsittelee vain skannattuja tietoja. Kun asia on käsitelty loppuun, liiteosa 
muutetaan ei-luettavaan muotoon.

Osoitetiedot ovat julkisia. Se, näkyykö esimerkiksi hallituksen jäsenen osoitetieto 
kaupparekisteriotteesta, riippuu siitä, millaisen kaupparekisteriotteen tilaa. Täydel-
linen kaupparekisteriote sisältää yrityksen vastuuhenkilöiden kotisoitteet, kun taas 
kaikkein yleisimmin tilattu otemuoto sisältää vain henkilöiden nimet.

Norja

Norjassa kaupparekisteri-ilmoituksen vaatimia tietoja ovat henkilön nimi, henkilö-
tunnus ja kotiosoite. Nämä tiedot merkitään myös kaupparekisteriin. Jokaisella on 
oikeus tutustua kaupparekisteriin jätettyihin asiakirjoihin ja saada niistä otteita. 
Tämä ei kuitenkaan koske henkilötunnuksia. 

Kaupparekisteri-ilmoitus voidaan tehdä sähköisesti tai paperiversiona. Paperiver-
siosta skannataan kaikki tiedot sähköiseen muotoon. Otteita annettaessa henkilö-
tunnusta ei sisällytetä annettaviin tietoihin. 

Islanti

Islannissa kaupparekisteri-ilmoituksissa on ilmoitettava yrityksen perustajan, hallituk-
sen jäsenen tai muun vastuuhenkilön nimi, henkilötunnus, kotipaikka ja osoite. Nämä 
tiedot näkyvät myös kaupparekisteriotteesta ja ovat yleisön saatavilla ja nähtävinä. 
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3 Vaihtoehtoiset ratkaisumallit 
ja niiden vaikutukset

3.1 Kehittämistarpeet ja -edellytykset

Henkilötiedoista rekisteriviranomainen tarvitsee itse erinäisiä tarkistustoimia var-
ten toiminnassaan ensisijassa henkilötunnuksen kokonaisuudessaan, tarvittavat 
osoitetiedot saadaan sen perusteella väestötietojärjestelmästä. Tätä rekisteriviran-
omaisen tarvetta on lähemmin kuvattu edempänä kohdassa 3.3. 

Perusrekisterinä kaupparekisterin tiedot palvelevat laajalti niin julkisen kuin 
yksityisenkin sektorin toimijoita. Elinkeinonharjoittajat saattavat tarvita tietoa toi-
sista elinkeinoharjoittajista esimerkiksi sopimuksentekoon, markkinointiin tai tie-
tojen hankkimiseen kilpailijoista ja markkinoista. Viranomaistarpeisiin tietoja tar-
vitaan esimerkiksi elinkeinotoimintaa ja elinkeinonharjoittajia koskevaan päätök-
sentekoon, valvontaan, sopimuksentekoon, suunnitteluun tai tutkimukseen. Muita 
käyttäjiä voivat olla muun muassa tutkimuslaitokset, tilastointiyritykset, tietopalve-
luyritykset ja markkinointi- ja mainospalveluyritykset samoin kuin yksityiset kansa-
laisetkin erilaisten oikeustoimien suorittamiseksi. 

Yritysten vastuuhenkilöiden henkilötiedot ovat keskeinen osa kaupparekisterin tie-
dontarjonnan kokonaisuutta. Henkilötietojen käyttötarpeesta ja käyttökohteista ei ole 
kuitenkaan käytettävissä selvityksiä, joita voitaisiin käyttää luotettavana perusteena 
mahdollisille lainsäädäntömuutoksille. Myöskään henkilötunnuksen väärinkäytöksistä 
tai osoitetietojen kaupparekisterijulkisuudesta aiheutuvista henkilöturvauhkista ei ole 
käytettävissä sellaista tietoainesta, josta selviäisi luotettavasti julkisuushaittojen laa-
juus. Tämän vuoksi olisi tarpeen suorittaa riittävän laaja käyttäjätarpeiden kartoitus, 
jotta voidaan arvioida, millä käyttäjäryhmillä on todellista ja perusteltua tarvetta hen-
kilötietojen saantiin kaupparekisteristä samoin kuin siitä, mihin nimenomaisiin tietoi-
hin se kohdistuu. Tarvekartoitus on perusteltua erityisesti arvioitaessa rekisteritieto-
jen julkisuushyötyjä suhteessa julkisuuteen liittyviin epäkohtiin ja tämän arvioinnin 
perusteella mahdollisesti toteutettaviin lainsäädännöllisiin rajoitustoimiin.

Työryhmä on katsonut toimeksiantoonsa kuuluvan lähinnä henkilötietojen rekis-
teröintiä ja julkistamista koskevan yleissääntelyn. Siten tämän tarkastelun ulko-
puolelle rajautuu muun muassa kysymys siitä, onko kaupparekisteriin tarpeen mer-
kitä ja julkistaa kaikkien niiden henkilöiden henkilötiedot, joita nykyiset säännök-
set edellyttävät. Eri yhteyksissä on tuotu esiin näkemyksiä, että muun muassa tilin-
tarkastajien ja asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten henkilötietojen rekiste-
röinnin tai rekisterimerkintöjen julkisuuden tarpeellisuutta tulisi uudelleenarvioida. 
Tällainenkin arviointi vaatisi pohjakseen tietoa tietopalveluasiakkaiden tarpeista, 
mihin ilmeisesti edellä tarkoitettu käyttäjäryhmien näkemysten analysointi antaisi 
samalla edellytyksiä. 
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Työryhmä ei liioin ole nähnyt toimeksiantonsa aikataulun puitteissa mahdol-
liseksi muutoin kuin osoite- ja henkilötunnustietojen käytön osalta arvioida laa-
jemmin kaupparekisterin henkilötietoja koskevaa yleistä sääntelyä, vaikka eri-
näisin lähinnä lakitekstisin tarkistuksin voisi olla perusteltua selkeyttää sään-
nöksissä tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyalaa. Kaupparekisterin henkilö-
tietojen käsittelyä koskeva sääntely sinällään täyttää nykyisellään ainakin imp-
lisiittisesti perusoikeussääntelystä johdetut minimivaatimukset.  Edellä sano-
tusta poiketen kuitenkin nykyisessä kaupparekisteriasetuksen 29 §:ssä oleva 
tietojen luovuttamista koskeva sääntely olisi ilmeisesti tarpeen siirtää lakita-
solle eli kaupparekisterilakiin.

Kaupparekisterin tietoja luovutetaan monin vaihtelevin muodoin, kuten edellä 
on esitetty. Yksittäisten otepyyntöjen tai hakujen ohella rekisterin tietosisältöä hyö-
dyntävät lukuisat sellaiset yksityiset yhteisöt ja julkiset organisaatiot, jotka saavat 
tarvitsemansa tiedot massamuotoisesti muun muassa konekielisenä poimintana tai 
suorakyselynä tarkoitukseen soveltuvan sovellusyhteyden avulla. Kaupparekisterin 
tietopalvelussa selkeä kehityssuunta on muutoinkin siirtyminen enenevässä määrin 
sähköisiin palvelumuotoihin. On odotettavissa, että kun uusittavana oleva kauppa-
rekisterin tietojärjestelmä saadaan käyttöön, tietopalvelu tapahtuu lähes täysin säh-
köisessä muodossa. Jo nykyisin suoritetaan kaupparekisterihakuja Katka-ohjelmalla 
tai muutoin sähköisesti on-line palveluna vuositasolla lähes 2 miljoonaa, kun taas 
paperisia otteita annetaan PRH:sta vuosittain noin 50 000. Myös ilmoitusasiakirjo-
jen selailu helpottuu niiden tullessa kaupparekisteriin jo valmiiksi sähköisessä muo-
dossa tai rekisterin muuntaessa ne sellaisiksi. Yleisten tietoverkkojen kautta tapah-
tuva tietojen selailu muuttuu siinä määrin vaivattomaksi, että se antaa lisäperusteen 
henkilötietojen suojatarpeen arviointiin. Yleishuomiona on samalla syytä todeta, 
että kaupparekisteri on muista perusrekistereistä poiketen lähtökohtaisesti julkinen 
rekisteri, jonka tiedot ovat nimenomaisesti tarkoitettu julkistettavaksi. Rekisterin 
tietosisältö kokonaisuudessaan on tarkoitettu yleiseen käyttöön kaikkien saataville 
ilman erityisiä käyttötarkoitusselvityksiä. Sikäli kuin tiedon antamiselle rekisteristä 
asetetaan rajoituksia, se merkitsee ko. periaatteesta luopumista. Jos kysymys aktu-
alisoituu esimerkiksi tietopalvelun saattamisella maksuttomasti internetiin, lainsää-
däntötoimin on kuitenkin ilmeisesti samalla syytä tarkentaa muutoinkin tietopalve-
lun ja erityisesti henkilötietojen luovuttamisen reunaehtoja.

Ratkaisuvaihtoehtojen valinnassa on syytä korostaa, että kaupparekisterin asia-
kirjakokonaisuus kaikkineen on valtava ja kaupparekisterin tietopalvelutoiminta 
samoin laajamittaista. Itse kaupparekisterijärjestelmä on varsin massiivinen tieto-
järjestelmä, johon lainsäädäntömuutoksien johdosta tehtävät järjestelmämuutok-
set saattavat vaatia huomattavaa rahallista panostusta. Lähdettäessä rajoittamaan 
täysjulkiseksi tarkoitetun perusrekisterin tietopalvelua, tulee muiden harkittavien 
seikkojen ohella ottaa huomioon näiden toimintojen aiheuttamat kustannukset, 
jotka viime kädessä koituvat rekisteriasiakkaiden kannettaviksi. Rekisterijärjestel-
mään tehtävien muutosten lisäksi lisäresursseja saattavat vaatia lainsäädännöstä 
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seuraavat muutokset käsittelyprosesseissa. Erityisesti erilaiset manuaalisia toimen-
piteitä edellyttävät tarkistus-, korjaus- tai muut vastaavat toimenpiteet suureen tie-
tomassaan kohdistuvina voivat osoittautua kohtuuttoman raskaiksi tavoiteltavaan 
päämäärään suhteutettuna. Ilmoitusprosessin osalta on myös huomattava, että se 
perustuu kaupparekisterin ja verohallinnon yhteisesti ylläpitämän yritys- ja yhtei-
sötietojärjestelmän yhteisilmoitusmenettelyyn ja siihen rakennettavaan sähköiseen 
asiointialustaan. Muutokset tulisi voida toteuttaa siten, että ne ovat taipuvat käytän-
töön kaikissa kummankin viranomaisen asiointipisteissä.

3.2 Osoitetiedot

3.2.1 Osoitetietojen poistaminen ja korvaaminen 
asuinpaikalla

Osoitetiedot lisättiin yritysten vastuuhenkilöistä ilmoitettaviin henkilötietoihin aiem-
min mainitulla vuoden 1993 lakimuutoksella. Julkisuusdirektiivin implementointia 
pohtinut osakeyhtiölakitoimikunta ehdotti henkilötietona ilmoitettavaksi syntymä-
ajan ja piti osoitetietojen lisäämistä perusteltuna yksilöinnin varmentajana todeten 
sen vastaavan EY-maissa yleisesti vallitsevaa käytäntöä. Vaikka osoitetietojen kat-
sottiin ensisijassa toimivan yksilöintiapuna, sitä on myös perusteltu erityisesti vas-
tuuhenkilöiden tavoitettavuuden kannalta. Yksilöinnin kannalta, ainakaan mikäli 
syntymäaikatietoa ei ole käytössä, osoitetiedot ovat jossain määrin epäluotettava 
apu: tiedot saattavat usein muuttuvina olla virheellisiä tai vanhentuneita ja eräissä 
tapauksissa kirjattavia osoitetietoja ei ole lainkaan.  Kaupparekisterin osoitetiedot 
tulevat suoraan väestötietojärjestelmästä olematta sellaisenaan osa rekisterin tie-
tokantaa.  Rekisteritietoina osoitetiedot muodostavat epäitsenäisen tiedonsiirtoyh-
teyteen perustuvan tietojoukon, jonka hallinta ei sinänsä tuota rekisteriviranomai-
selle erityistä rasitetta. Vaikka osoitetietojen kirjaus on tietopalveluasiakkaiden kan-
nalta nähty palvelufunktioksi, mitään todellisia tarpeita osoitetietojen sisällyttämi-
seen rekisteriotteisiin tai muihin tietopalvelutuotteisiin on vaikea osoittaa. Osoite-
tietopalvelun ensisijainen tarjoaja on väestörekisterikeskus/maistraatit, joista laissa 
määritellyin kriteerein perusteltu osoitetietotarve on tyydytettävissä. Osoitetietoja 
tarvitsee toiminnassaan myös PRH muun muassa erilaisten tiedonantojen ja ilmoi-
tusten toimittamisessa, mutta sekin saa tarvitsemansa tiedot väestötietojärjestel-
mästä laissa määriteltyjen tehtäviensä toteuttamista varten.

Osoitetietojen poistamista rekisteritiedoista voitaisiin edellä mainituin perus-
tein pitää tarkoituksenmukaisena. Poistaminen merkitsisi luonnollisesti tietopalve-
luasiakkaille aiemmin valmiina saadun tiedon hakemista tarvittaessa toista kana-
vaa käyttäen. Se toisaalta poistaisi useissa yhteyksissä esille tuodun henkilöturval-
lisuutta vaarantavaksi mainitun tietolähteen ja samalla tiivistäisi kaupparekisteriot-
teita usein varsin pitkien osoitetietojen karsiutuessa niistä pois. Se myös vastaisi tie-
tosuojalainsäädännössä yhtenä lähtökohtana olevaa kertarekisteröinnin periaatetta 
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siitä, että henkilörekisterin käytön kannalta tarpeetonta tietoa ei tule kerätä use-
ampaan rekisteriin.

Mikäli osoitetietojen poistamiseen kaupparekisteristä päädytään, harkittavaksi 
jää, olisiko kuitenkin henkilön yksilöintiä ja tunnistamista tarpeen edesauttaa ylei-
semmällä asumista koskevalla tiedolla. Ennen vuoden 1993 muutosta kaupparekis-
terilaissa henkilötietoihin kuului kansalaisuuden ohella henkilön kotipaikka. Se 
voisi toimia uudelleen käyttöön otettuna tarkoituksenmukaisena lisätukena henki-
lön identifioinnissa, varsinkin jos osoitetietojen poistamisen lisäksi päädytään hen-
kilötunnuksen tunnusosan julkisuuden rajaamiseen. Kotikuntatieto ei myöskään 
ole henkilöturvan kannalta läheskään yhtä sensitiivinen kuin henkilön lähiosoitetta 
koskeva tieto. Viime kädessä tälle on käytettävissä vastaavat turvakieltomenettelyt 
kuin nykyisillekin osoitetiedoille. 

Erityistapauksen muodostaa tilanne, jossa yrityksen yhteysosoite on myös yrit-
täjän kotiosoite. Enimmäkseen näissä on kysymys pienyrityksen, tyypillisesti yksi-
tyisen elinkeinonharjoittajan harjoittamasta liiketoiminnasta. Vaikka tällöin tiedon 
julkisuudesta saattaakin hänelle koitua niitä haittoja ja ongelmia, joilta vältyttäisiin 
osoitetietojen poistamisella, ei vaihtoehtoa voida pitää kaupparekisterin tarkoituk-
sen kannalta hyväksyttävänä. Yrityksen yhteystiedot ovat keskeinen ja tarpeellinen 
osa kaupparekisteritietoja riippumatta elinkeinon harjoittamisen muodosta ja yrit-
täjän on katsottava hyväksyneen tietojensa rekisteröinnin päädyttyään harjoitta-
maan toimintaansa kotiosoitteessaan. Yrityksen yhteysosoitteena olevaa yrittäjän 
kotiosoitetta ei myöskään päivitetä väestötietojärjestelmästä, vaan se edellyttää aina 
yrittäjän omaa ilmoitusta. 

3.2.2 Osoitetietojen julkistamisen ja luovutuksen 
rajaaminen

Sikäli kuin osoitetietojen rekisteröinti edellisessä kohdassa esitetyistä näkökohdista 
huolimatta nähtäisiin tarpeelliseksi, on tarpeen arvioida missä määrin ja miten osoi-
tetietojen julkistamista tulisi mahdollisesti rajoittaa. Mikäli tietoja ei pidettäisi kaik-
kien saatavilla, olisi otepalvelussa ilmeisesti siirryttävä tällöin käyttämään kahden-
laisia otteita, joista perusotteella eivät osoitetiedot olisi nähtävillä ja laajempaan 
otteeseen, jossa tätä rajoitusta ei olisi. Normaalin eli perusotteen olisi kuka tahansa 
oikeutettu saamaan, laajan otteen saannille sen sijaan olisi määriteltävä kriteerit. 
Väestötietojärjestelmästä osoitetietojen hakemiselle on laissa määritelty kriteerit, 
joita vastaavat vaatimukset olisi ilmeisesti asetettava myös kaupparekisterin asiak-
kaalle laajan otteen saamiseksi. Näin ollen kaupparekisterilaissa tulisi säätää muun 
muassa tietojen luovuttamisen yleisistä edellytyksistä ja tietoa pyytävältä vaaditta-
vasta selvityksestä tietojen käyttötarkoituksesta. Muutoin kuin otepalveluna annet-
tavista osoitetiedoista olisi samaten mitä ilmeisimmin pitäydyttävä väestötietolaissa 
omaksuttuihin periaatteisiin, joissa puolestaan on erinäisiä viittauksia tietosuoja-
lainsäädäntöön ja asiakirjojen julkisuudesta annettuun lakiin. 
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On jossain määrin kyseenalaista, mikä hyöty kaupparekisteriasiakkaalle syntyy 
osoitetietojen saannista kaupparekisteristä tietojen saantiehtojen määräytyessä 
samoin kriteerein kuin näitä tietoja ylläpitävästä väestötietojärjestelmästäkin. Läh-
dettäessä siitä, että kaupparekisteristä kyseisiä tietoja ei saisi väljemmin perus-
tein, on ns. yhden luukun periaatteen etuus asiakkaalle marginaalinen.  Järjestely 
sinänsä on täysin mahdollinen. PRH:n käsittelyprosesseille saantiperusteharkinta 
olisi kuitenkin tarpeeton lisärasite, minkä lisäksi järjestely ei istu kertarekiste-
röinnin periaatteeseen, jonka mukaisesti tietoja haettaisiin tapauskohtaisesti vain 
primäärirekisteristä.

Jos osoitetietojen rajattua julkistamista kaupparekisterin kautta pidetään hyödyl-
lisenä toimintona, edellisessä esitettyä mallia voitaisiin myös modifioida siten, että 
laissa yksityiskohtaisesti nimettäisiin ne tahot, joilla olisi oikeus osoitetietojen saan-
tiin kaupparekisteristä. Muiden osalta pääsy näihin tietoihin olisi estetty, jolloin hei-
dän olisi tietotarpeissaan käännyttävä väestörekisteriviranomaisten puoleen. Käy-
tännössä se merkitsisi, viranomaisten perusteltujen tietotarpeiden ohella, jo lainsää-
däntövaiheessa tapahtuvaa yksityiskohtaista yksityisen sektorin tietotarpeiden luo-
kittelua. Vaikka keskeiset toimijat, kuten luottotietoyhtiöt, luotto- ja vakuutuslaitok-
set ja erinäiset muut yksityiset yritykset, ovat hyvin tunnistettavissa, järjestely olisi 
varsin joustamaton uusien ennakoimattomien mutta järjestelyyn soveltuvien toimi-
joiden mukaan ottamisen edellyttäessä aina lainsäädäntötoimia. Siten vaihtoehtoon 
sopii pitkälle samat varaukset kuin tarveharkintaisessakin mallissa. 

3.3 Henkilötunnus

Myös henkilötunnus lisättiin yritysten vastuuhenkilöistä ilmoitettaviin henkilötietoi-
hin aiemmin mainitulla vuoden 1993 lakimuutoksella, jolla implementoitiin julkisuus-
direktiivi. Henkilötunnus koostuu kuudella numerolla ilmaistusta syntymäajasta ja 
määrättyjen sääntöjen mukaan koodatusta tunnusosasta. Jälkimmäinen takaa sen, 
että yhdelläkään suomalaisella ei voi olla samaa henkilötunnistetta. Henkilötunnus 
on siten ehdottoman luotettava henkilön identifiointiväline. Henkilötunnuksen käyt-
töönotto onkin oleellisesti lisännyt oikeusvarmuutta elinkeinoelämässä ja mahdol-
listanut monia muita uusia tarpeellisia henkilötietojen käsittelymuotoja. Perusrekis-
teriviranomaisten kannalta se on korvaamaton apuväline. Kaupparekisterin henki-
lötietojen käsittelyssä sen merkitys on aivan keskeinen.

Rekisteriviranomaisen tehtäviin kuuluu ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden tar-
kistaminen siinä laajuudessa kuin se on mahdollista ilmoituksen ja sen liitteeksi sää-
dettyjen asiakirjojen perusteella. Lainmuutoksen yhteydessä todettiin, ettei tätä teh-
tävää voitu tuolloin suorittaa tehokkaasti, koska viranomaiselle ei tarvinnut ilmoittaa 
asianomaisten henkilöiden henkilötietona henkilötunnusta. Henkilötietojen oikeel-
lisuuden ja siten osaltaan koko rekisterin tietojen luotettavuuden kannalta rekiste-
riviranomaisen tiedossa oleva henkilötunnus mahdollistaa luotettavan tarkistuskei-
non muun muassa rekisteriin merkittävän henkilön olemassaolosta sekä oikeus- ja 
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oikeustoimikelpoisuudesta, jotka rekisteriviranomaisen on huomioitava muun eri-
tyislainsäädännön mukaan rekisteröinnissä. 

Siten rekisteriviranomaisen tarkistusvelvoitetta määrittää esimerkiksi osakeyh-
tiölain (624/2006) 6 luvun 10 §:n 1 momentin säännös, jonka mukaan hallituksen 
jäsenenä ei voi olla alaikäinen tai henkilö, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu 
tai joka on konkurssissa. Saman pykälän 2 momentin mukaan vähintään yhdellä 
hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei rekiste-
riviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä. Asuinpaikka ja sen muuttumi-
nen voidaan selvittää väestötietojärjestelmästä henkilötunnuksen perusteella nii-
den henkilöiden osalta, joilla on suomalainen henkilötunnus. Vastaavat säännökset 
ovat myös osuuskuntalaissa. Toisena esimerkkinä mainittakoon, että elinkeinon har-
joittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentin mukaan elinkeinonharjoitta-
jalla on oltava eräissä tapauksissa edustaja, jolla on kotipaikka Suomessa. Edustaja 
ei voi olla vajaavaltainen eikä konkurssissa.  

Yksi kaupparekisteriviranomaisten tarkistuskohteista perustuu liiketoimintakiel-
losta annettuun lakiin. Sen 21 b §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen on huoleh-
dittava siitä, ettei liiketoimintakieltoon määrättyä henkilöä kiellon voimassa ollessa 
merkitä kaupparekisteriin eikä säätiörekisteriin sellaiseen tehtävään, jossa kieltoon 
määrätty ei lain 4 §:n mukaan saa olla. Jos kieltoon määrätty henkilö on rekisterin 
mukaan tällaisessa tehtävässä kiellon alkaessa, rekisteriin on merkittävä tieto kiel-
losta ja sen kestosta. Liiketoimintakieltoa koskevaa merkintää ei voida tehdä kauppa-
rekisteriin, ellei henkilöä yksilöidä henkilötunnuksen perusteella. Muidenkaan rekis-
teriin merkittävien, henkilöön liittyvien tietojen oikeellisuuden tarkistaminen ei ole 
mahdollista ilman henkilötunnusta ja yhteyttä väestötietojärjestelmään.  

Todettakoon, että tällä hetkellä tiedot oikeusrekisterikeskuksen liiketoimintakiel-
torekisterissä olevista kielloista eivät päivity suoraan kaupparekisterin eikä säätiö-
rekisterin tietojärjestelmiin. PRH saa tiedot liiketoimintakieltoa koskevista tuomio-
istuimen päätöksistä paperimuodossa oikeusrekisterikeskukselta, ja joutuu toistai-
seksi itse päivittämään tiedot luetteloon, josta ne poimitaan kaupparekisteriin ja 
säätiörekisteriin. Tavoitteena täytyy kuitenkin pitää, että tulevaisuudessa liiketoi-
mintakieltorekisteriin tehty päivitys välittyy automaattisesti kaupparekisteriin ja 
säätiörekisteriin.

Nykyisin PRH on kaupparekisterilain 21 a §:n mukaan oikeutettu tarvittaessa päi-
vittämään väestötietojärjestelmästä tiedostojaan ja tarkistamaan ilmoituksissa ja 
niiden liitteissä mainittujen henkilöiden henkilötiedot niiden oikeellisuuden totea-
miseksi. Tietojen tarkistaminen ja niiden päivittäminen edellyttää henkilötunnuk-
sen ilmoittamista rekisteriviranomaiselle. Tämän säännöksen seurauksena väestö-
tietojärjestelmään merkityt muutokset, esimerkiksi henkilön osoitetiedon muutos 
tai henkilön kuolema, ovat siirtyneet kaupparekisteriotteen tietoihin ilman PRH:lle 
erikseen tehtävää ilmoitusta asiasta. Suomalaista henkilötunnusta vailla olevien 
henkilöiden henkilötietojen pysyminen ajan tasalla on kokonaan elinkeinonharjoit-
tajan ilmoitusten varassa.
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Eduskunnalle on annettu syksyllä 2008 hallituksen esitys laiksi väestötietojärjes-
telmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta (HE 89/2008), jolla kumot-
taisiin nykyinen vuodelta 1993 peräisin oleva väestötietolaki (507/1993). Lailla uudis-
tettaisiin ja tarkennettaisiin muun muassa nykyiseen lakiin sisältyvää väestötietojär-
jestelmän henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä. Esityksessä ei tähän ehdo-
teta periaatteellisia muutoksia, mutta muutoin siinä on pyritty tarkkarajaisemmin 
määrittelemään henkilötietojen tallentamiseen, käyttöön ja luovuttamiseen liitty-
viä reunaehtoja. Henkilötietojen käsittelyllä väestötietojärjestelmän puitteissa niin 
nykyisen kuin hallituksen esityksen mukaisen tulevankin lain mukaisella sääntelyllä 
on yhtymäkohtansa kaupparekisterin toimintoihin. Toisaalta, vaikka kaupparekis-
teri tukeutuu sille ilmoitettujen henkilötietojen tarkistuksessa väestötietojärjestel-
mään, kaupparekisterissä olevat vastuuhenkilöitä koskevat tiedot, henkilötunnus 
mukaan lukien, perustuvat elinkeinonharjoittajan ilmoituksiin ja muodostavat näin 
ollen oman henkilörekisterin, jonka tietosisällön käyttö taas ei perustu väestötieto-
lakiin vaan erityislain asemassa olevaan kaupparekisterilakiin. Sikäli kuin kauppa-
rekisterin henkilötietojen täysjulkisuudesta luovutaan, väestötietolaissa omaksu-
tut periaatteet ja käytänteet tiedon luovuttamista koskevan sääntelyn osalta voisi-
vat varsin pitkälle soveltua myös kaupparekisterin henkilötietojen käsittelyä koske-
van sääntelyn perustaksi. 

3.3.1 Henkilötunnuksesta luopuminen ja korvaaminen 
syntymäajalla

Henkilötunnuksen ilmoittaminen rekisteriviranomaiselle on välttämätöntä henki-
lön yksilöinnin kannalta. Vaikka henkilön henkilötunnus ilmoitettaisiin rekisterivi-
ranomaiselle, rekisteriin merkittävänä seikkana voisi henkilötunnuksen sijasta olla 
henkilön syntymäaika. Tämä tieto rekisteröidään tällä hetkellä niiden henkilöiden 
osalta, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. 

Ilmeisesti useimpien tietopalveluasiakkaana olevien käyttäjäryhmien tarpeiden 
kannalta rekisteriin merkityn henkilön syntymäaika olisi riittävä yksilöintitieto. Sopi-
musosapuolen luotettavaksi tunnistamiseksi yleensä riittää henkilön nimen lisäksi 
syntymäaika, joissakin tapauksissa saattaa henkilön kotipaikallakin olla merkitystä 
henkilön tunnistamisessa. Työryhmällä ei ole ollut käytettävissään varmistettavaa 
tietoa, voisiko näillä tunnisteilla käytännössä syntyä tilanteita, joissa useampi hen-
kilö olisi keskenään sekoitettavissa toisiinsa. Asiantuntevien arvioiden mukaan mah-
dollisuus on lähinnä teoreettinen, ottaen myös huomioon, että kaupparekisteriin 
merkitään vain elinkeinotoimintaa harjoittavien yritysten vastuuhenkilöitä, mikä 
vielä vähentää sekoittumisvaaraa olennaisesti.

Toisaalta on huomattava, että useilla viranomaisilla ja yksityisillä yrityksillä on 
oikeus käsitellä henkilötietoja, henkilötunnus mukaan lukien. Näiden tahojen työ 
vaikeutuisi aivan ratkaisevasti, mikäli kaupparekisteriin merkityillä henkilöillä yksi-
löintitunnuksena olisi henkilötunnuksen sijasta syntymäaika. 
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Koko henkilötunnuksesta luopuminen ja sen korvaaminen pelkällä henki-
lön syntymäajalla ei käytännössä ole käyttökelpoinen vaihtoehto henkilöiden 
yksilöintitietona. Lähdettäessä siitä, että henkilötunnuksen kaupparekisteri-
julkisuutta on tarpeen rajoittaa, toteuttamiskelpoinen ratkaisu voisi sen sijaan 
olla se, että henkilötunnus merkittäisiin kaupparekisteriin kokonaisuudessaan, 
mutta tietoja annettaessa henkilötunnuksen tunnusosaa ei näytettäisi kaikille 
tietopalveluasiakkaille. Rekisteriotteella näytettäisiin tällöin henkilön syntymä-
aika, kuten tehdään tälläkin hetkellä niiden henkilöiden osalta, joilla ei ole suo-
malaista henkilötunnusta.

Periaatteessa mahdollista olisi paluu aikaisempaan henkilötietoja koskevaa lain-
muutosta edeltävään järjestelyyn, jossa yrityksen vastuuhenkilöt identifioitiin nimen, 
osoitteen, kotipaikan ja kansallisuuden perusteella. Henkilötunnuksella on kuiten-
kin niin merkittävä asema henkilön luotettavassa tunnistamisessa ja henkilötieto-
jen käsittelyssä siihen laillisesti oikeutetuilla organisaatioilla, että vaihtoehtoa ei 
voi pitää realistisena. Myös yksittäisten tietopalvelutapahtumien kannalta tunnus, 
vaikkapa syntymäaikaan rajoittuvana, on ylivoimaisesti luotettavampi tunnistami-
sen välineenä kuin henkilön osoitetieto.

3.3.2 Henkilötunnustiedon julkistamisen ja luovutuksen 
rajaaminen

Lähdettäessä siitä, että henkilötunnustiedon vapaata saatavuutta kaupparekisteristä 
tulee rajoittaa, tarkoituksenmukaiseksi saattaisi osoittautua edellä mainittu vaihto-
ehto, jossa henkilötunnukset merkittäisiin sinänsä kokonaisuudessaan kauppare-
kisteriin, mutta normaaleissa tietopalvelutoiminnoissa siitä näytettäisiin vain syn-
tymäaikaa tarkoittava osa. Henkilötunnus kokonaisuudessaan olisi saatavilla vain 
erityisin laissa säädetyin, ensi sijassa henkilötietolaista ja julkisuuslaista johdetuin 
ehdoin.  Yksinkertaisimmillaan sääntely voisi tapahtua pelkin viittauksin näiden 
lakien kaupparekisterin henkilötietojen käsittelyyn soveltuviin säännöksiin. Erinäis-
ten mahdollisten tulkintahankaluuksien välttämiseksi tarkoituksenmukaisempaa 
ilmeisesti kuitenkin olisi pyrkiä ainakin keskeisistä käsittelyyn liittyvistä seikoista 
säätämään yksityiskohtaisemmin. Samaten, mikäli tarvetta joiltakin osin olisi poi-
keta erityissäännöksin ko. laeista, näistä luonnollisesti olisi kaupparekisterilakiin 
otettava asianmukaiset säännökset.

Nimenomaiset säännökset henkilötietojen käsittelystä olisi tarkoituksenmukaista 
ottaa kaupparekisterilakiin henkilötietojen julkisuuden ja henkilötietojen luovut-
tamisen osalta. Tässä referenssinä olisi ilmeisen hyödyllinen väestötietolaki, jonka 
voimassa olevassa 6 luvussa säädellään väestötietojärjestelmän asiakirjojen julki-
suudesta ja tietojen luovuttamisesta. Kun kysymyksessä olevat henkilötunnustiedot 
ovat samoja kuin väestötietojärjestelmässä, on perusteltua edellyttää näiden osalta 
kaupparekisterissä noudatettavaksi vastaavia periaatteita kuin luovutettaessa tie-
toja väestötietojärjestelmästä. Henkilötunnukseen sisältyvän syntymäajan pysyessä 
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edelleen julkisena kaikkien saatavilla, sääntely tulisi kuitenkin kohdistaa vain koko 
henkilötunnuksen eli myös tunnusosan sisältävän tunnuksen luovutukseen. 

Tunnistetiedon rekisteröintiä ja julkisuutta koskeva perussäännös voitaisiin sisäl-
lyttää nykyiseen kaupparekisterilain 3 a §:ään säätämällä, että rekisteriviranomai-
selle ilmoitettava henkilötunnus merkittäisiin rekisteriin, mutta tietopalvelussa näy-
tettäisiin yleensä henkilön syntymäaika. Jos tietopalvelun asiakkaana olevalla taholla 
olisi oikeus henkilötunnuksen käsittelyyn, tunnus kokonaisuudessaan näytettäisiin 
luovutettavissa tiedoissa. Kaupparekisterilakiin voisi olla tarpeellista samalla sisäl-
lyttää säännökset ainakin tunnistetiedon luovuttamisen yleisistä edellytyksistä, 
mukaan lukien vaadittavasta käyttötarveselvityksestä, tietojen luovutustavasta ja 
siihen liittyvistä erityisistä edellytyksistä sekä luovutettujen tietojen käytölle ase-
tettavista rajoituksista. Vaikka näiden osalta on löydettävissä oikeusohjeet henkilö-
tieto- ja julkisuuslaeista, hyödyllistä voisi olla selkeyttää niiden soveltamista nimen-
omaisin kaupparekisterilain säännöksin. Mikäli käytännössä ilmenisi perusteltuja 
tarpeita poiketa henkilötietoja koskevasta yleislainsäädännöstä, kaupparekisterila-
kiin olisi joka tapauksessa sisällytettävä asiaa koskeva poikkeussääntely.

Tämän vaihtoehdon vaikutuksia varsinaisia rekisteritietoja koskeviin tietopalve-
lutoimintoihin on vaikea yksiselitteisesti arvioida. Kun oletuksena on, että otepal-
velussa ja muussa yksittäisessä tietohaussa henkilötunnusten saamiseen täydelli-
senä tulisi käytännössä harvoin todellista tarvetta, käyttötarveselvitysten tutkimi-
nen saattaisi jäädä käytännössä suhteellisen vähän resursseja vaativaksi. Massatie-
toluovutukset taas perustuvat aina erikseen tehtäviin sopimuksiin, jolloin kauppa-
rekisterilain, henkilötietolain ja julkisuuslain asettamat reunaehdot ovat luontevasti 
huomioitavissa näitä tehtäessä.

3.4 Henkilötiedot kaupparekisterin 
ilmoitusasiakirjoissa

Päädyttäessä osoitetietojen ja/tai henkilötunnuksen tai sen tunnusosan poistami-
seen taikka julkisuuden rajoittamiseen keskeisen kysymyksen muodostaa, miten 
menetellä kaupparekisteriin arkistoitavien tai jo arkistoitujen lukemattomien näitä 
tietoja sisältävien liiteasiakirjojen suhteen. Henkilötietoja saattaa sisältyä vaihtele-
vissa määrin itse ilmoitusasiakirjojen lisäksi muun muassa perustamisasiakirjoihin, 
pöytäkirjanotteisiin, erilaisiin lupiin ja muihin rekisteröinnin edellyttämiin tai sen 
oikeellisuutta varmentamaan vaadittaviin asiakirjoihin. Otepalvelussa ja muussa säh-
köisessä muodossa tapahtuvaan varsinaisten rekisteritietojen välittämiseen rajauk-
set on suhteellisen helppo toteuttaa. Kaupparekisteriasiakirjat ovat kuitenkin kaik-
kineen julkisia siten, että myös mainitut liiteasiakirjat ovat kaikkien vapaasti saata-
villa joko viranomaisen luona tai erikseen tilattavissa. Sinänsä kaupparekisterisään-
telystä ei johdu, ilmoitusasiakirjoja lukuun ottamatta, velvollisuutta tällaisia tietoja 
liiteasiakirjoihin sisällyttämään, mutta käytännössä niitä esiintyy yleisesti rekiste-
riin toimitettavissa asiakirjoissa. 
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Muutettaessa henkilötietojen ilmoittamista ja niiden julkistamista koskevia sään-
nöksiä, myös kaupparekisteri-ilmoitusten ja niiden liiteasiakirjojen julkisuudesta 
olisi selvyyden vuoksi ilmeisesti otettava tarvittavat säännökset kaupparekisterila-
kiin. Kaupparekisterilain 1 §:n mukaan nykyisin jokaisella on oikeus saada tietoja 
rekisteriviranomaisen hallussa olevista asiakirjoista. Julkisuuslain 7 §:n mukaan 
viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuu-
luvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saa-
nut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia 
koskevasta rajoituksesta säädetä julkisuuslaissa tai muussa laissa. Julkisuuslain 9 
§:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on jul-
kinen. Siitä poikkeaminen edellyttää laintasoista sääntelyä.

Arkistossa olevat asiakirjat

Edellä mainittujen lainkohtien perusteella kaikki kaupparekisterin arkistossa ole-
vat asiakirjat ovat julkisia. Kun kaupparekisterilaissa on edellytetty henkilötietoina 
ilmoitettavaksi henkilötunnus ja kotiosoite, nämä tiedot löytyvät ilmoituslomakkeilta 
ja mahdollisesti ilmoituksen liitteenä olevista asiakirjoistakin vuodesta 1994 alkaen. 
Henkilötunnus voi esiintyä myös ennen vuotta 1994 käsiteltyjen ilmoitusten liiteasia-
kirjoissa. Julkisuuslain 24 §:ssä on luettelo salassa pidettävistä viranomaisen asiakir-
joista. Luettelo ei sisällä perustetta, jonka nojalla henkilötunnuksen sisältävä asia-
kirja katsottaisiin salassa pidettäväksi.

Kaupparekisteri-ilmoitusten ja niiden liiteasiakirjojen suuren määrän vuoksi olisi 
erittäin työlästä peittää henkilötunnus tai sen tunnusosa kaikista ennen mahdolli-
sen lainmuutoksen voimaantuloa rekisteriviranomaiselle toimitetuista asiakirjoista, 
vaikka henkilötunnus säädettäisiin lainmuutoksella pidettäväksi salassa. Kauppare-
kisteriasiakirjoja on myös paikallisviranomaisina toimivien maistraattien arkistoissa, 
koska asunto-osakeyhtiöiden aktit säilytetään yhtiön kotipaikan maistraatissa. Asia-
kirjavihkoja on lisäksi Kansallisarkistossa, jonne on toimitettu lakanneiden yritys-
ten akteja. Periaatteessa sama ongelma koskee myös henkilöiden kotiosoitetietoja, 
mutta osoitetietojen vanhentuminen ajan kulumisen myötä ei tee niiden julkisuu-
desta yhtä ongelmallista. Tämän vuoksi olisi ilmeisesti tarpeen säätää, että arkistossa 
olevat asiakirjat, jotka on toimitettu rekisteriviranomaiselle ennen mahdollisen lain-
muutoksen voimaantuloa, säilyisivät kokonaisuudessaan julkisina. 

Rekisteriviranomaisen toiminnan kannalta on välttämätöntä saada kaikkien rekis-
teriin merkittyjen henkilöiden henkilötunnus. Mikäli henkilötunnuksen julkisuutta ja 
saatavuutta halutaan rajoittaa, henkilötunnus täytyy ilmoittaa muusta ilmoituksesta 
erillään tavalla tai toisella. Kun tietoa ei voitane hävittää sen jälkeen, kun rekisteri-
viranomainen on käyttänyt sitä hyväkseen tietojen rekisteröimisessä, tämän erilli-
sen ilmoituksen säilyttämiseen on tarpeen kehittää menettely, jossa se ei tule osaksi 
avointa kaupparekisterijulkisuutta.

Julkistamisdirektiivin mukaan kaupparekisteri-ilmoituksen liitteenä olevista asia-
kirjoista muodostuu vähitellen sähköinen arkisto. Kaupparekisteritietoja voi tällä 
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hetkellä tutkia viranomaisen luona maksutta, kuten myös arkistossa olevia asiakirja-
vihkoja. Asiakirjoista annetaan maksullisia jäljenteitä. Tulevaisuudessa täytyy voida 
olla mahdollisuus tutustua myös sähköiseen arkistoon oman päätteen kautta palve-
luntarjoajan tai PRH:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. 

Kaupparekisteri-ilmoitus voidaan tulevaisuudessa edelleen tehdä myös paperi-
muodossa, vaikka käyttöön otettavalla sähköisellä ilmoitus- ja käsittelyjärjestel-
mällä tarjotaan mahdollisuus luopua paperisista asiakirjoista. Rekisteriviranomai-
nen ei vielä ole tehnyt päätöstä siitä, hävitetäänkö paperimuotoiset ilmoitusasiakir-
jat sen jälkeen kun ne on tallennettu sähköiseen muotoon.

Elinkeinonharjoittaja voi tarpeettomasti laittaa henkilötunnuksen asiakirjaan, 
joka tallennetaan arkistoon, johon kaikilla on mahdollisuus päästä tutustumaan. 
Tämä voidaan pyrkiä estämään ohjeistuksella, mutta asiakirjan laatijalla on oikeus 
sisällyttää henkilötunnus asiakirjaan niin halutessaan. Ei voida pitää perusteltuna, 
että rekisteriviranomainen olisi velvollinen peittämään henkilötunnukset niistä 
asiakirjoista, joissa ilmoittaja on ne maininnut, vaikka se ei ole ollut välttämä-
töntä. Julkisuuslain 10 §:n mukaan salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta 
tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen julkisuuslaissa säädetään. 
Se ei siis koske tilannetta, jossa julkisessa asiakirjassa on tarpeettomasti mainittu 
henkilötunnus.

Salassa pidettävien asiakirjojen arkisto

Kaupparekisteriin merkittävistä tiedoista henkilötiedot muodostavat henkilötietolaissa 
tarkoitetun henkilörekisterin. Kaupparekisterin ilmoitusasiakirjat ja liiteasiakirjat 
muodostavat asiakirja-arkiston, joka jää kyseisen lain säätelyalan ulkopuolelle lähinnä 
julkisuuslain soveltamisalan piiriin. Sähköisen ilmoitusmenettelyn yleistymisen myötä 
myös kaupparekisterin arkisto muodostuu vähitellen sähköiseksi. Henkilötietojen jul-
kisuutta rajattaessa ilmoituksesta ja erityistapauksissa sen liitteistä jouduttaneen muo-
dostamaan erilliset apu- tai lisäarkistot näille asiakirjoille, joiden julkisuutta lailla raja-
taan. Mikäli henkilötunnus tulisi edelleen ilmoittaa ja se merkittäisiin kaupparekiste-
riin, mutta tietoa ei näytettäisi kaikille tiedon tarvitsijoille, tieto tulisi ilmoittaa tavalla, 
joka mahdollistaisi sen tallentamisen erikseen tällaiseen arkistoon samalla kun varsi-
nainen kaupparekisteri-ilmoitus jäisi normaalisti kaikille avoimeen asiakirja-arkistoon. 
Käytännössä tämä voisi tapahtua siten, että paperimuodossa tapahtuvassa ilmoittami-
sessa ilmoitettavaksi edellytetyt täydelliset henkilötiedot toimitettaisiin ilmoituksen 
yhteydessä kaupparekisteriin erillisellä ilmoitusliitteellä, joka skannattaisiin apuar-
kistossa säilytettäväksi, jonka jälkeen kyseinen liite hävitettäisiin. Ilmoitusmenette-
lyn muuttuessa lähitulevaisuudessa sähköiseksi, näiden tietojen erillisyys olisi tekni-
sin apukeinoin suhteellisen vaivattomasti toteutettavissa. Sähköinen ilmoittelu tulee 
mitä ilmeisimmin ajan myötä lähes täysin korvaamaan paperimuotoisen, minkä seu-
rauksena manuaalisesti tarvittavat toimenpiteet vähenevät ratkaisevasti.

Edellä mainitun tavoin muodostuvat apu- tai lisäarkistot tulisi ilmeisesti lain-
säädäntöteknisesti määritellä salaisiksi. Näiden tietoihin pääsy voitaisiin, vaikka 
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ei välttämättä, osoittaa samalle kohdejoukolla, joka olisi oikeutettu saamaan varsi-
naisista rekisteritiedoista vastuuhenkilöiden henkilötiedot täydellisinä.  Salaisiksi 
määriteltyjen asiakirjojen sisältöön pääsevät tahot olisi joka tapauksessa määritel-
tävä laissa.

Siirryttäessä rajaamaan kaupparekisterin henkilötietojen julkisuutta ongelman 
muodostaa, miten menetellä nyt paperimuodossa olevan arkiston osalta, jos henki-
lötunnus ja/tai kotiosoite olisivat salassa pidettäviä tietoja myös lainmuutosta edel-
tävien ilmoitusten osalta. Jos rekisteriviranomaisen olisi säilytettävä alkuperäiset 
ilmoituslomakkeet ja niiden liitteet niitä varten, joilla olisi oikeus tutustua niihin, 
näistä olisi muita varten otettava valokopiot, joista peitettäisiin henkilötunnus ja 
osoitetieto. Tämä voisi osoittautua käytännön kannalta hyvin hankalaksi ja hidas-
taisi todennäköisesti huomattavasti tietopalvelun toimintaa.  Selkein ratkaisu olisi, 
että lainmuutoksen yhteydessä päädyttäisiin ratkaisuun, jonka mukaan ennen muu-
tosta arkistoidut asiakirjat jäisivät tietorajausten ulkopuolelle. 

Erityistapauksen henkilötietojen julkisuuden rajaamisessa muodostaa tilanteet, 
joissa henkilöllä ei ole rekisteriin merkittävää suomalaista henkilötunnusta, ja joi-
den osalta rekisteriin merkitään tällä hetkellä pelkästään syntymäaika. Patentti- ja 
rekisterihallitus tarkistaa henkilöiden olemassaolon pyytämällä selvitykseksi esimer-
kiksi oikeaksi todistetun jäljennöksen henkilön passista tai muusta henkilöasiakir-
jasta. Erillistä selvitystä ei tarvita, jos ilmoitusasiakirjoihin on liitetty jonkin muun 
valtion ylläpitämän kaupparekisterin ote, jossa henkilö on merkitty johonkin tehtä-
vään. Näissä asiakirjoissa saattaa myös olla henkilön ao. maan väestötietojärjestel-
män mukainen henkilötunnus kokonaisuudessaan.

Tältä osin selkeintä olisi ottaa asiasta nimenomainen säännös kaupparekisteri-
lakiin. Suomalaista henkilötunnusta vailla olevien henkilöiden yksilöintiä koskevat 
ilmoituksen liitteet, joita olisivat passin tai muun henkilötodistuksen kopiot, olisi 
ilmeisesti tallennettava salassa pidettävien asiakirjojen arkistoon. Ilmoituksen liit-
teenä voi olla myös asiakirjoja, joista ilmenee kaupparekisteriin merkittävän henki-
lön henkilötunnus jonkin muun valtion väestötietojärjestelmässä. Vaikka eri valti-
oissa saattaa olla erilaiset säädökset henkilötunnuksen julkisuudesta, nämäkin asia-
kirjat tulisi tallentaa arkistoon, joka ei ole avoin kaikille. 
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4 Työryhmän näkemys 
kehittämistoimenpiteistä

4.1 Yleistä 

Työryhmä on käsitellyt saamaansa toimeksiantoon liittyviä kysymyksiä lähinnä 
yleisenä toteuttamisarviointina eri vaihtoehtojen tarjoamista mahdollisuuksista ja 
rajoituksista. Lopulliset johtopäätökset tarkoituksenmukaisimmista ratkaisuista on 
perusteltua suorittaa vasta kun kaupparekisterin palveluja käyttävien tahojen laa-
jempi kuuleminen on saatu päätökseen. Näin ollen työryhmä ei ole pitänyt mahdolli-
sena, eri vaihtoehtojen ratkaisun ollessa vielä avoin, laatia yleisarviointinsa pohjalta 
toimeksiannossa mainittua hallituksen esitysluonnosta asiasta. Kun työryhmässä on 
kuitenkin ollut edustettuna rekisteröintisäännösten käytännön soveltamiseen osal-
listuvat viranomaistahot, on työryhmä katsonut perustelluksi esittää oman näke-
myksensä ratkaisuvaihtoehdoista jatkovalmistelun pohjaksi.

Työryhmän selvitystyön perustana on ollut yksinomaan saatu toimeksianto, jossa 
olettamana on ollut tarve tarkistaa kaupparekisterin henkilötietojen julkisuutta kos-
kevaa sääntelyä. Mikäli tätä tarvetta edellyttäviä epäkohtia ei ole osoitettavissa tai 
niiden vaikutus suhteessa muutoksesta aiheutuviin mahdollisiin uusiin haittoihin 
olisi marginaalinen, pelkkiin muodollisiin muutoksiin ei luonnollisesti olisi aiheel-
lista ryhtyä. Yhtenä vaihtoehtonahan voi aina olla myös niin sanottu nollavaihtoehto 
eli pysyttäytyminen entisessä tilanteessa.

4.2.1 Henkilötiedot kaupparekisterissä

Työryhmän mielestä yritysten vastuuhenkilöiden osoitetietojen merkitsemisestä 
ja niiden näyttämisestä rekisteritietojen yhteydessä rekisteriotteilla ja muussa 
tietopalvelussa voitaisiin luopua. Vaikka nykyinen järjestely on näiden tietojen 
osalta toteuttanut ns. yhden luukun palveluperiaatetta eikä se ole kaupparekis-
terille aiheuttanut erityisiä rasitteita, työryhmän tiedossa ei ole sellaisia tietotar-
peita, jotka ehdottomasti vaatisivat näiden tietojen sisällyttämistä kaupparekis-
terin tietopalveluun. Osoitetietoja todella tarvitseva voi saada ne puhelinpalve-
lun kautta taikka väestörekisterikeskukselta tai maistraatilta esittäessään pyyn-
nölle laissa hyväksytyn käyttötarkoituksen. Vastaavan käyttötarkoitusta selvittä-
vän menettelyn rakentaminen kaupparekisterin yhteyteen olisi mitä ilmeisimmin 
epätarkoituksenmukaista. Ratkaisu olisi myös niin sanotun kertarekisteröinnin 
periaatteiden mukainen.

Vastuuhenkilöiden henkilötunnuksen osalta työryhmä on päätynyt näkemykseen, 
jonka mukaan henkilöiden täydellisen nimen lisäksi henkilötunnuksesta ilmenevä 
syntymäaika ilman tunnusosaa olisi ilmeisesti kaikissa normaaleissa otepalvelu- ja 
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muissa yksittäistä yritystä koskevissa tiedonhakutilanteissa riittävän luotettava tieto 
henkilön identifiointiin. Varmistusta voisi vahvistaa useissa tapauksissa vielä hen-
kilön kotikuntatiedon sisällyttäminen rekisteritietoihin. Tämän tiedon ei voi olettaa 
aiheuttavan henkilöturvaongelmia ja joka tapauksessa senkin antamisen voi saada 
turvakiellolla estettyä. Normaalin tietopalvelun puitteissa otepalvelussa ja muissa 
tietohakupalveluissa ei siten näytettäisi henkilötunnuksesta kuin sen syntymäaikaa 
osoittava osa. Henkilötunnus sinänsä merkittäisiin rekisteriin ja koko henkilötun-
nusta tietojenkäsittelyssään tai muutoin tarvitsevat ja siihen henkilötietolain mukai-
set lailliset edellytykset omaavat asiakkaat saisivat sen käyttöönsä asianmukaisen 
käyttötarveselvityksen annettuaan. 

Henkilötietojen julkisuuden rajaaminen edellyttäisi erinäisiä tarkistuksia lainsää-
däntöön, jotka voitaisiin toteuttaa kaupparekisterilain puitteissa. Vaikka tämä pää-
osin voisi tapahtua viittaussäännöksin henkilötieto- ja julkisuuslakeihin, työryhmän 
mielestä kaupparekisterilakiin olisi perusteltua selkeyden vuoksi sisällyttää nimen-
omaiset säännökset keskeisistä yleisjulkisuudesta rajattujen henkilötietojen käsit-
telystä, ainakin tietojen luovutusedellytysten osalta. 

4.2.2 Henkilötiedot kaupparekisterin liiteasiakirjoissa

Rajattaessa kapparekisterin henkilötietojen julkisuutta joudutaan samalla toteut-
tamaan muutoksia kaupparekisterin ilmoitus- ja liiteasiakirjojen käsittelyssä ja 
arkistoinnissa. Henkilötietojen ilmoittamisessa on tarpeen ottaa käyttöön menet-
tely, jolla tunnusosan sisältävä henkilötunnus saadaan erotettua varsinaisesta jul-
kisesta ilmoituksesta ja arkistoitua mahdollisia myöhempiä tarkistustoimenpi-
teitä varten. Tulevassa sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä tämä ei tuota vaikeutta 
ja paperimuotoiseenkin ilmoittamiseen on toimiva ratkaisu löydettävissä. Lain-
säädäntöteknisesti nämä ilmoitusten liitetiedot muodostaisivat salassa pidettä-
vän arkistomateriaalin. Järjestelystä olisi tarpeen sisällyttää tarvittavat säännök-
set kapparekisterilakiin muun muassa salassa pidettävien tietojen luovuttamisen 
edellytyksistä. 

Ongelman muodostaa ennen lain muutosta annetut ilmoitukset, joissa lomak-
keella on mainittu myös henkilötunnus- ja mahdollisesti osoitetiedot. Annettaessa 
näitä asiakirjoja muiden kuin ko. tietojen saantiin oikeutettujen tutkittaviksi, olisi 
niistä ilmeisesti otettava valokopiot, joista peitettäisiin henkilötunnus ja osoitetieto. 
Ottaen huomioon tästä koituvat käytännön vaikeudet ja hankaluudet, selkeintä olisi 
säätää henkilötunnusta koskeva salassapito tulevaksi voimaan vain lain voimaantu-
lon jälkeen annettujen ilmoitusten osalta.

Kaupparekisteri-ilmoituksiin liittyviin muihin liiteasiakirjoihin voi olla sisälly-
tettynä henkilötunnus- ja osoitetietoja, vaikka kaupparekisterilainsäädännössä ei 
niitä edellytetä. Työryhmän mielestä ei ole perusteltua asettaa rekisteriviranomai-
selle velvoitetta huolehtia tietopalvelussaan näiden poistamisesta, koska ilmoitta-
jilla on mahdollisuus toimittaa asiakirjat muodossa, jossa ne eivät ole nähtävillä. 
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Tämän mukaisesti muut kaupparekisterin liiteasiakirjat kuin varsinainen ilmoitus 
tulisivat edelleen olemaan kaikille julkisia ja vapaasti saatavilla. Ottaen huomioon 
erityisesti henkilötunnuksen julkisuusrajaukset varsinaisessa rekisterissä, ilmoitta-
jien huomiota tulisi kiinnittää tähän ilmoitusohjeistuksessa.
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III Kaupparekisterin 
oikeusturvajärjestelmä

1 Taustaa

Kaupparekisterin oikeusturvajärjestelmä on osa PRH:n valitusjärjestelmää, jota täy-
dentävät eräät kaupparekisterilain ja muun lainsäädännön erityissäännökset. Vali-
tusjärjestelmä lähtee siitä, että viraston valituslautakunta käsittelee erinäiset laissa 
tarkemmin määritellyt, elinkeinonharjoittajan ilmoitusten hylkäämistä koskevat 
valitusasiat, ja muut valituslautakunnan toimivaltaan kuulumattomat muutoksen-
hakuasiat käsittelee hallintolainkäyttölain mukaisessa järjestyksessä ensimmäi-
senä asteena Helsingin hallinto-oikeus. Vaikka tämä muutoksenhakua koskeva toi-
mivaltajako sinänsä on selkeä, oikeuskäytännössä on ilmennyt epätietoisuutta siitä, 
voiko valitustietä ylipäätään käyttää tilanteissa, joissa myös kaupparekisterilain 22 
§:n mukaisen kannemenettelyn edellytykset ovat olemassa. Muiden kuin ilmoittajien 
osalta oikeusturvan takeena on kyseisen pykälän 2 momentti, jonka mukaan jokai-
nen, joka katsoo kaupparekisterimerkinnän aiheuttavan haittaa itselleen, saa ajaa 
rekisterimerkinnän kumoamista koskevaa kannetta elinkeinonharjoittajaa vastaan 
käräjäoikeudessa. Säännös on tarkoitettu ennen kaikkea tilanteisiin, joissa merkintä 
on tehty elinkeinonharjoittajan oman ilmoituksen perusteella.   

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on kahdessa päätöksessään kiinnittänyt huo-
miota rekisterimerkintöjä koskevan oikeusturvajärjestelmän toimivuuteen. Hän on 
pitänyt toimivuuden selvittämistä tarpeellisena, kun otetaan huomioon perustus-
lain oikeusturvaa, henkilötietojen ja yksityiselämän suojaa koskevat säännökset. 
Apulaisoikeusasiamies antoi 31.3.2005 ratkaisun kanteluun 2233/4/03, jossa kante-
lijan mielestä Patentti- ja rekisterihallituksen olisi tullut maksuitta poistaa kanteli-
jaa koskevat merkinnät jo ennen kuin tuomioistuimessa olisi lainvoimaisella pää-
töksellä vahvistettu, että hänen nimensä oli ilmoitettu kolmen osakeyhtiön halli-
tuksen varajäseneksi väärennetyllä asiakirjalla. Rikoksen esitutkinta oli tuossa vai-
heessa kesken. 

Toisessa tapauksessa Patentti- ja rekisterihallitus poisti 10.3.2003 kaupparekiste-
ristä osakeyhtiön vanhan osakeyhtiölain (734/1978) 13 luvun säännöksiä noudattaen. 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kiinnitti osakkeenomistajan kanteluun 11.6.2008 
antamassaan päätöksessä 1302/4/06 huomiota siihen, että valitusmahdollisuudesta 
on säädetty tulkinnanvaraisesti ja että kaupparekisterilain 22 §:n 2 momentin mukai-
nen kannemenettely yleisessä alioikeudessa ei sovellu asianosaisen oikeusturvan 
kannalta riittävällä tavalla rekisteriviranomaisen oma-aloitteiseen poistomenette-
lyyn. Tämän johdosta apulaisoikeusasiamies esitti työ- ja elinkeinoministeriölle, että 
oikeusturvajärjestelmän toimivuuden selvittämistä ja uudistamista kiirehditään.    
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2 Nykyiset oikaisu- ja 
muutoksenhakukeinot

2.1 Kaupparekisteritietojen muuttamisesta

Kaupparekisteriin tehdään merkintöjä elinkeinonharjoittajien oma-aloitteisesti tai 
lain säännösten velvoittamina tekemien ilmoitusten perusteella. Tuomioistuinten ja 
vähäisessä määrin muiden viranomaisten tiedonantojen perusteella merkitään joi-
takin seikkoja rekisteriin. Merkinnät ja niiden ajan tasalla pysyminen ovat elinkei-
nonharjoittajien vastuulla.

Rekisteriviranomainen ei käytä tarkoituksenmukaisuusharkintaa ilmoituksen 
käsittelyn yhteydessä, vaan asianmukaisesti lomakkeella ilmoitettu seikka, joka lain-
säädännön mukaan tulee merkitä kaupparekisteriin, merkitään rekisteriin ilmoite-
tussa muodossa. Jos kyse on elinkeinonharjoittajan tekemästä yhteisöoikeudellisesta 
päätöksestä, päätöksen lainmukaisuus tutkitaan ilmoitukseen liitettyjen asiakirjojen 
perusteella. Ilmoitus on käsiteltävä kaupparekisterilain ja –asetuksen mukaan. Ilmoi-
tettu seikka on merkittävä rekisteriin, jos ilmoitus on tehty säädetyssä järjestyksessä 
eikä rekisteröimiselle ole muutakaan estettä (kaupparekisteriasetus 3 §).

Kaupparekisteri eroaa useimmista muista yhteiskunnassa ylläpidetyistä rekiste-
reistä. Se on julkinen rekisteri, jonka pitämisestä on säädetty lailla ja jonka tarkoitus 
on turvata elinkeinoelämän häiriötön toiminta. Tietoja ei kerätä viranomaista itse-
ään varten, vaan muita elinkeinonharjoittajia ja sidosryhmiä varten. Tietojen ilmoit-
taminen ja kerääminen on säädelty laissa, ja ilmoittamisen laiminlyönti on sankti-
oitu. Rekisterin erityispiirteisiin elinkeinoelämän tietopankkina kuuluu myös, että 
ulkopuolisen mahdollisuus muuttaa elinkeinonharjoittajan rekisteritietoja on tehty 
tietoisesti vaikeutetuksi. Rikollisella menettelyllä voidaan kuitenkin saada ilmoite-
tuksi ja rekisteriin merkityksi vääriä tietoja, mutta tietojen oikaiseminen tapahtuu 
pääsääntöisesti tuomioistuimen todettua tiedot vääriksi.

Kaupparekisterilaissa ei ole säännöksiä, joilla rekisteriviranomainen omalla pää-
töksellään voisi poistaa tai muuttaa rekisteriin merkityn seikan, jonka väitetään ole-
van virheellinen. Ilmoitettujen päätösten lainmukaisuus ja tietojen oikeellisuus sel-
vitetään ilmoituksen käsittelyn yhteydessä siinä laajuudessa kuin se on mahdollista 
asiakirjoista saada selville. Rekisteriviranomainen oikaisee hallintolain (434/2003) 
8 luvun mukaisesti itse tekemänsä virheen, jos seikka on merkitty rekisteriin eri 
muodossa kuin lomakkeella on ilmoitettu (kirjoitus- ja asiavirheen korjaaminen). 
Jos ilmoituksen käsittelyssä ei ole tapahtunut mitään virheitä, rekisteriviranomai-
nen ei voi omalla päätöksellään korjata merkintää. Kun ilmoituksen käsittely perus-
tuu pelkästään asiakirjojen tutkimiseen, rekisteriin voidaan saada merkityksi tietoja 
tekaistujen pöytäkirjojen ja ilmoitusten avulla. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse viran-
omaisen tekemästä virheestä.
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Mikäli rekisteriin merkitty tieto ei vastaa todellisuutta, elinkeinonharjoittajan vel-
vollisuus on ilmoittaa muuttunut tieto rekisteriin merkittäväksi. Virheelliseksi muut-
tuneen tiedon sijaan rekisteröidään tällöin uusi, ajan tasalla oleva tieto. Jos virheelli-
nen merkintä on saatu aikaan rikoksen avulla, rekisterissä edelleen oleva merkintä 
voidaan poistaa voimassaolevista tiedoista myös tuomioistuimen päätöksen perus-
teella. Monissa tapauksissa tuomioistuimen päätös merkitsee kuitenkin sitä, että 
rekisteriin tehdään merkintä siitä, että rekisteritiedoissa ollut merkintä todetaan 
syntyneeksi virheellisesti tai että merkintää ei olisi saanut lainkaan tehdä.   

Julkisesta rekisteristä ei mitään tietoa saada kokonaan hävitetyksi, vaan kaikki 
virheetkin ovat aina löydettävissä rekisteritiedoista. Kuten edellä on todettu, rekiste-
riviranomainen ei voi kaikkia virheitä itse oikaista eikä tutkia väitettyjä virheellisyyk-
siä. Julkisen rekisterin luonteesta johtuen kaupparekisteriin on vaikea saada merki-
tyksi tietoa, jonka mukaan merkintä on saatu tehdyksi väärennettyjen tai tekaistu-
jen asiakirjojen perusteella.

2.2 Oman eron ilmoittaminen

Elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet tiedot kaupparekiste-
riin. Mikäli ilmoituksen tekeminen laiminlyödään tai se viivästyy, rekisteriin mer-
kitty henkilö voi itse toimia.  Kaupparekisterilain 16 §:n mukaan jokainen, joka on 
eronnut kaupparekisteriin merkitystä asemastaan tai jonka rekisteriin merkitty teh-
tävä on lakannut, saa itse tehdä ilmoituksen eroamisestaan. Ilmoituksen käsittelystä 
perittävä käsittelymaksu tulee suorittaa, mikä joissakin tilanteissa rajoittaa haluk-
kuutta ilmoituksen tekemiseen. Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suorit-
teista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (201/2007) 3 §:n 9) koh-
dan mukaan henkilön omaa eroa koskevasta ilmoituksesta, joka perustuu todettuun 
rekisterimerkintärikokseen, ei peritä käsittelymaksua.

Henkilön oman eron rekisteröimisen myötä rekisterimerkinnän julkiseen luotet-
tavuuteen liittyvät oikeusvaikutukset lakkaavat. Rekisteröinnillä ei oteta kantaa sii-
hen, onko merkintä tehtävän alkamisesta rekisteröity virheellisesti. Tämä kysymys 
tulee yleensä ratkaistuksi mahdollisen tuomioistuinkäsittelyn päätyttyä.

2.3 Henkilötietolain mukainen oikaisumenettely

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä 
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täyden-
nettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä täl-
laisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa 
tai hänen oikeuksiaan. 

Henkilötietolaissa on todettu, että lain säännöksiä sovelletaan, jos erityislaissa 
ei ole asiaa koskevaa säännöstä. PRH:n näkemyksenä on ollut, että henkilötietolaki 
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on kaupparekisterilakiin nähden toissijainen laki ja sitä voidaan soveltaa täyden-
tävästi vain silloin, kun henkilötietojen käsittelystä ei ole säädetty erityislainsää-
dännössä. Patentti- ja rekisterihallitus ei olekaan aikaisemmin katsonut voivansa 
soveltaa henkilötietolain 29 §:ää kaupparekisteriin merkittyjen tietojen oikaisuun 
sillä perusteella, että kaupparekisterilain 22 ja 23 §:n mukaan rekisteriin merkitty-
jen tietojen kumoamisesta tai poistamisesta päättää tuomioistuin. PRH:n mielestä 
säännös on soveltunut myös kaupparekisteriin merkittyjen virheellisten henkilötie-
tojen poistamiseen.

Tietosuojavaltuutettu antoi henkilötietolain 40 §:n nojalla määräyksen, jonka 
mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen rekisterinpitäjänä tuli viipymättä poistaa 
kaupparekisterissä ollut merkintä siitä, että henkilö oli ollut erään osakeyhtiön toi-
mitusjohtaja. Henkilön esittämän väitteen mukaan merkintä oli saatu aikaan tekais-
tun asiakirjan ja ilmoituksen avulla.  PRH valitti päätöksestä edellä mainitulla perus-
teella Kuopion hallinto-oikeuteen ja edelleen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeim-
paan hallinto-oikeuteen.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies esitti päätöksessään 31.3.2005 näkemyk-
senään, että myös henkilötietolain mukainen oikaisumenettely oli otettava huo-
mioon arvioitaessa rekisteröidyn käytössä olevia oikeussuojakeinoja. Menettelyn 
soveltuvuus rekisteritiedon oikaisemiseen riippui hänen mielestään kuitenkin väit-
teen tueksi esitetystä selvityksestä ja muista tapauksen yhteydessä esiin tulleista 
seikoista.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 13.11.2008 antamallaan päätöksellä PRH:n valituk-
sen. KHO:n päätöksen mukaan henkilötietolain 29 §:n ja 40 §:n 2 momentin säännök-
siä voidaan soveltaa kaupparekisterilakia täydentävästi henkilötietojen oikaisuun. 

2.4 Rekisterimerkinnän kumoaminen 

Kaupparekisterilain oikeussuojajärjestelmä lähtee siitä, että tuomioistuin voi pää-
töksellään kumota rekisterimerkinnän. Tuomioistuimen käsiteltäväksi asia voi tulla 
kaupparekisterilain 22 §:n tarkoittamana kumoamiskanteena mutta myös rikospro-
sessin yhteydessä. Toiminimilain (128/1979) 20 §:ssä on myös erityissäännös toimi-
nimen rekisteröinnin kumoamisesta.

Kaupparekisteriin tehdään merkintöjä elinkeinonharjoittajien oma-aloitteisesti 
tai lain säännösten velvoittamina tekemien ilmoitusten perusteella. Tuomioistuin-
ten ja vähäisessä määrin muiden viranomaisten tiedonantojen perusteella merki-
tään joitakin seikkoja rekisteriin. Rekisteriviranomainen ei yleensä tee oma-aloittei-
sesti merkintöjä rekisteriin, vaan merkinnät ja niiden ajan tasalla pysyminen ovat 
elinkeinonharjoittajien vastuulla. Tästä poikkeuksen muodostavat tapaukset, joissa 
kaupparekisterilain 24 §:n nojalla rekisteriviranomainen poistaa toimintansa lopet-
taneita elinkeinonharjoittajia rekisteristä, samoin kuin tapaukset, joissa osakeyh-
tiölain ja osuuskuntalain säännösten perusteella rekisteristä poistetaan osakeyhtiö 
tai osuuskunta, joka on laiminlyönyt rekisteröintivelvollisuutensa. Kun tuomioistuin 
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on saanut ratkaistua merkinnän kumoamista koskevan riita-asian, sen tulee kaup-
parekisterilain 23 §:n mukaan lähettää jäljennös päätöksestään rekisteriin merkit-
täväksi. Rekisteriviranomainen poistaa merkinnän rekisteristä lainvoiman saaneen 
tuomioistuimen päätöksen mukaisesti.

Mainitun kaupparekisterilain 24 §:n mukaan rekisteriviranomainen voi poistaa 
elinkeinonharjoittajaa koskevat merkinnät kaupparekisteristä, jos elinkeinonhar-
joittajasta ei ole tullut ilmoitusta rekisteriin kymmenen viimeksi kuluneen vuoden 
aikana ja on syytä olettaa, että elinkeinonharjoittaja on lopettanut toimintansa. Lain-
kohdassa on säädetty menettelystä, jota rekisteriviranomaisen tulee noudattaa pois-
tamisessa ja jolla pyritään selvittämään harjoittaako elinkeinonharjoittaja edelleen 
toimintaansa. Rekisteristä virheellisesti poistettuja elinkeinonharjoittajan tietoja on 
käytännössä toisinaan jouduttu palauttamaan rekisteriin. Poistomenettelyn oikaisu-
keinona on ollut hallintomenettelylain ja hallintolain virheen oikaisua koskevat sää-
dökset eli perusteena on ollut se, että päätös on perustunut puutteelliseen selvityk-
seen elinkeinotoiminnan päättymisestä.

Vanhaan osakeyhtiölakiin lisättiin 1.4.2001 säännökset osakeyhtiön selvitysti-
laan määräämisestä ja rekisteristä poistamisesta ilmoitusvelvollisuuden laiminlyön-
nin vuoksi. Sisällöltään vastaavat säännökset ovat voimassa olevan osakeyhtiölain 
(624/2006; OYL) 20 luvussa, ja ne on sisällytetty myös 1.1.2002 voimaan tulleeseen 
osuuskuntalakiin (1488/2001). Säädösten mukaan rekisteriviranomainen on menet-
telyssä aloitteen tekevä osapuoli. Osakeyhtiölaissa tai osuuskuntalaissa ei kuiten-
kaan ole mitään säännöksiä siitä,  miten voidaan hakea muutosta rekisteriviranomai-
sen päätökseen, jolla määrätään osakeyhtiö tai osuuskunta selvitystilaan tai rekiste-
ristä poistettavaksi. Osakeyhtiölain 24 §:n 1 momentin mukaan osakeyhtiölain sovel-
tamista koskevia riita-asioita käsitellään pykälässä mainituissa kahdeksassa kärä-
jäoikeudessa. Osuuskuntalain 23 luvun 1 §:n mukaan osuuskuntalain soveltamista 
koskevat riita-asiat käsitellään osuuskunnan kotipaikan käräjäoikeudessa. Säännös-
ten soveltuminen on hieman kyseenalaista, koska kanteen tulisi aina perustua osa-
keyhtiölain tai osuuskuntalain säännöksiin. Selvitystilaan määräämistä ja rekiste-
ristä poistamista koskevissa asioissa kanne ei välttämättä aina perustu pelkästään 
näiden lakien väitettyihin rikkomuksiin.

Selvitystilaan määrääminen tai rekisteristä poistaminen toteutetaan useimmiten 
suurena massamenettelynä. Menettelyn aikana ennen päätöksentekoa julkaistaan 
kehotus Virallisessa lehdessä. Useimmissa tapauksissa päätöksestä tuskin tullaan 
valittamaan. Tähän mennessä on toteutettu rekisteristä poistaminen tai selvitysti-
laan määrääminen useiden kymmenien tuhansien osakeyhtiöiden kohdalla. Vain 
kolmessa tapauksessa päätökseen on yritetty hakea muutosta. Mikäli rekisterivi-
ranomaisen päätös kumottaisiin, rekisteristä poistetun osakeyhtiön tai osuuskun-
nan tiedot palautettaisiin rekisteriin. Näin tehdään tälläkin hetkellä kaupparekiste-
rilain 24 §:n mukaisissa poistoissa. 

Viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä todettakoon, että yhdessä tapauksessa Kor-
kein hallinto-oikeus on 11.12.2003 antamassaan päätöksessä (taltionumero 3204) 
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katsonut, että osakkeenomistaja ei voi valittaa suoraan KHO:een Patentti- ja rekis-
terihallituksen päätöksestä, jolla yhtiö määrättiin selvitystilaan. KHO:n päätöksen 
mukaan tilanteeseen soveltuu kaupparekisterilain 22 §:n 2 momentti, ja toimivalta 
kuuluu siten yleiselle alioikeudelle. Tutkimatta jättäminen olisi ilmeisesti voitu perus-
taa myös siihen, että osakkeenomistaja ei ole asianosainen. Tällöin päätöksellä ei 
olisi otettu kantaa toimivaltaan. 

Toisessa tapauksessa KHO antoi 10.12.2004 samansisältöisen päätöksen (taltionu-
mero 3234) osakeyhtiön poistamista koskevaan valitukseen. Tässä tapauksessa valit-
tajana oli itse yhtiö. Perustelut päätökselle olivat identtiset eli päätöksellä otettiin 
kantaa toimivaltajakoon kaupparekisterilain 22 §:n 2 momenttiin tukeutuen. Tässä 
viimeksi mainitussa tapauksessa yhtiön osakkeenomistaja nosti sittemmin kauppa-
rekisterilain 22 §:n 2 momentin mukaisesti kanteen Espoon käräjäoikeudessa, joka 
9.5.2005 (tuomio 05/3076) kumosi Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen, jolla 
osakeyhtiö määrättiin poistettavaksi kaupparekisteristä. Kantajana ollut yhtiön 
koko osakekannan omistava osakkeenomistaja katsoi kaupparekisterimerkinnästä 
aiheutuvan hänelle haittaa. Yhtiö ilmoitti pitävänsä kanteessa esitettyä vaatimusta 
oikeana ja perusteltuna. Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan osakkeenomistajan esit-
täneen riittävän selvityksen siitä, ettei yhtiön poistamiseen kaupparekisteristä ollut 
riittävää osakeyhtiölain 13 luvun 14 §:ssä tarkoitettua perustetta. Patentti- ja rekis-
terihallitukselta ei pyydetty lausumaa asiassa.

2.5 Valitusoikeus rekisteriviranomaisen 
päätöksestä

Jos elinkeinonharjoittajan ilmoitusta ei voida merkitä kaupparekisteriin, Patentti- 
ja rekisterihallitus epää ilmoituksen. Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta 
Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalta kaupparekisterilain 29 §:n, 
Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (575/1992) 5 §:n ja Patentti- ja rekis-
terihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain (576/1992) 3 §:n perus-
teella. Kaupparekisterilain 29 §:n perustelujen mukaan, sellaisena kuin ne ovat hal-
lituksen esityksessä 238/1979 vp, rekisteriviranomaisen hyväksyvästä päätöksestä 
ei saa valittaa. Perustelu on ymmärrettävä niissä tapauksissa, joissa elinkeinonhar-
joittaja on saanut merkityksi rekisteriin ilmoittamansa seikan tai päätöksen, eikä 
hän siten tarvitse valitusoikeutta. Hallituksen esityksessä todettiin edelleen, että se, 
joka katsoo rekisteröinnin aiheuttavan hänelle haittaa, saa ajaa kannetta merkin-
nän kumoamiseksi joko toiminimilain tai kaupparekisterilain säännösten nojalla. 
Tämän oikeussuojakeinon täytyy katsoa olevan tarkoitetun ilmoittajan ja rekisteri-
viranomaisen välisen suhteen ulkopuolisille tahoille. Kun rekisteriviranomaisella ei 
ole keinoja ratkaista tällaisia riitakysymyksiä, asian käsittely tapahtuu luontevim-
min tuomioistuimessa.

Säädettäessä kaupparekisterilakia vuonna 1979 rekisteriviranomainen joutui käsit-
telemään vain elinkeinonharjoittajien ilmoituksia ja tuomioistuinten tiedonantoja. 
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Osakeyhtiölain uudistus vuonna 1997 toi mukanaan velkojiensuojamenettelyn toteut-
tamiseen liittyen elinkeinonharjoittajien lupahakemukset eräiden päätösten täytän-
töönpanoon. Sidotun oman pääoman alentamisen, sulautumisen ja jakautumisen 
sekä yhtiömuodon muutoksen täytäntöönpano edellyttivät velkojiensuojamenette-
lyä. Nämä toteutettiin hakemalla rekisteriviranomaiselta lupaa tehdyn päätöksen täy-
täntöönpanoon. Joissakin tapauksissa hakemus päätöksen täytäntöönpanoon joudut-
tiin hylkäämään velkojien vastustuksen vuoksi. Päätöksestä annettiin valitusoikeus 
aluksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja myöhemmin Helsingin hallinto-oikeuteen, 
kun patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 8 §:n 1 
momentti muutettiin 1.10.2005.

Uuden osakeyhtiölain mukaan velkojiensuojamenettelyyn ei enää liity luvan hake-
mista rekisteriviranomaiselta, vaan osakeyhtiö hakee kuulutusta yhtiön velkojille. 
Kuulutuksen antamista haetaan rekisteriviranomaiselta ja on mahdollista, joskin 
hyvin epätodennäköistä, että uuden osakeyhtiölain mukainen hakemus jouduttai-
siin hylkäämään.

Eräissä tilanteissa hakemusasioina tulevat käsiteltäväksi myös niin sanotut ulko-
maalaisluvat. Osakeyhtiölain 6 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan vähintään yhdellä 
hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei rekis-
teriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä. Elinkeinon harjoittamisen 
oikeudesta annetun lain 1 §:n 2 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallitus voi 
myöntää luvan harjoittaa elinkeinoa myös luonnolliselle henkilölle sekä ulkomai-
selle yhteisölle ja säätiölle, jolla ei ole asuinpaikkaa tai sääntömääräistä kotipaik-
kaa, keskushallintoa tai päätoimipaikkaa jossakin Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa valtiossa.

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 5 §:n 2 momentin mukaan Patentti- 
ja rekisterihallituksen päätökseen sellaisessa asiassa, joka ei kuulu Patentti- ja rekis-
terihallituksen valituslautakunnan käsiteltäväksi, saa hakea muutosta valittamalla 
Helsingin hallinto-oikeuteen. Tästä päätöksestä kuten PRH:n valituslautakunnan 
päätöksestäkin saa edelleen hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 

Kuten edellä on todettu, oikeuskäytännössä on ilmennyt epätietoisuutta vali-
tustien käyttömahdollisuudesta tilanteissa, joissa myös kaupparekisterilain 22 §:n 
mukaisen kannemenettelyn edellytykset ovat olemassa. Tätä tilannetta kuvastaa 
myös edellä aiemmin referoidut KHO:n päätökset, joissa on katsottu yleisessä tuo-
mioistuimessa tapahtuvan kannemenettelyn käyttömahdollisuuden rajaavan mah-
dollisuuden hakea muutosta hallinto-oikeudellisin perustein valittamalla. Samalla 
perusteella myös yhdessä tapauksessa hallinto-oikeudellinen päätöksen purku evät-
tiin, toisessa aiemmassa vastaavassa tapauksessa hyväksyttiin.

Sovellettavan lainsäädännön ongelmat ovat aktualisoituneet OYL:n rekisteristä 
poistamista koskevan sääntelyn yhteydessä. Näissä näyttäisi PRH:sta annetun lain 
5 §:n 2 momentti osoittavan valitukseen käytettävän tien, mutta KHO:n oikeuskäy-
tännön perusteella se ei kuitenkaan ole käytettävissä, ainakaan jos ko. päätöksestä 
aiheutuu ”haittaa”. Muutoksenhakijan osoittaminen tuomioistuimessa tapahtuvaan 
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erityiskanteen nostamiseen ja riita-asiakäsittelyyn ei ole hakijan kannalta, milloin 
hakija on itse elinkeinonharjoittaja, kohtuullinen ja on epäluonnollinenkin, koska 
periaatteessa elinkeinonharjoittaja olisi riita-asiassa sekä kantajana että vastaa-
jana. Normaalin hallinto-oikeudellisen valitustien tulisi olla näissä tapauksissa elin-
keinonharjoittajan käytettävissä. Kaupparekisterilain kannemenettelysäännöksen 
käytön tulisi rajautua niille muille tahoille, joiden oikeuksiin tai etuihin rekisteröin-
nistä koituu todellista haittaa ja jotka niin ollen olisivat oikeita vastapuolia elinkei-
nonharjoittajaa vastaan käytävässä prosessissa. 

2.6 Ylimääräiset muutoksenhakukeinot

Rekisteriviranomainen voi oikaista kirjoitus- tai asiavirheen hallintolain nojalla. 
Ilmoituksen käsittelyssä voi kuitenkin tapahtua virhe, jonka oikaisemiseen ei voida 
soveltaa hallintolakia. Aikaisemmin tähän on käytetty hallintolainkäytön tuntemaa 
ylimääräistä muutoksenhakukeinoa, lainvoiman saaneen päätöksen purkamista. 
Tämän mukaisesti korkein hallinto-oikeus purki päätöksellään 11.2.1993 (taltionu-
mero 422) maistraatin päätöksen, jolla oli tehty merkintä kaupparekisteriin asunto-
osakeyhtiön perustamisesta. Perustamiskirjaa ei kuitenkaan oltu tehty maakaaren 
säätämässä muodossa, vaikka yhtiön perustajat olivat maksaneet osakepääoman luo-
vuttamalla yhtiölle omistamansa kiinteistön. Asunto-osakeyhtiö ei ollut saanut omis-
tusoikeutta kiinteistöön, joka muodosti yhtiön koko osakepääoman. Puute oli havait-
tavissa ilmoituksen liitteenä olleista asiakirjoista, ja maistraatin olisi ilmoitusta käsi-
tellessään tullut huomauttaa puutteesta ja pyytää ilmoittajaa täydentämään ilmoi-
tusta maakaaren muodossa laaditulla kauppakirjalla. Korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksen mukaan rekisteriviranomaisen päätös voitiin purkaa, koska asiassa 
oli tapahtunut menettelyvirhe, joka oli voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. 
KHO palautti asian maistraattiin uudelleen käsiteltäväksi. 

Edellä mainittuun päätökseen sovellettiin tuolloin voimassa ollutta lakia ylimää-
räisestä muutoksenhausta hallintoasioissa (200/1966). Vaikka samansisältöinen 
säännös on voimassa olevan hallintolainkäyttölain (586/1996) 63 §:ssä,  korkein hal-
linto-oikeus ei kuitenkaan uudemmassa 11.12.2003 antamassaan päätöksessä kat-
sonut hallintolainkäyttölakia voitavan soveltaa viranomaisen virheellisen päätök-
sen poistamisessa. Tässä tapauksessa maistraatti oli merkinnyt 22.12.2000 kauppa-
rekisteriin asunto-osakeyhtiön ilmoituksen perusteella päätöksen, jonka mukaan 
yhtiön yhtiökokous oli 22.11.1999 muuttanut kokonaisuudessaan yhtiön yhtiöjär-
jestyksen. Yhtiöjärjestyksen mukaan muutoksen tekemiseksi vaadittiin, että ehdo-
tus käsiteltiin kahdessa yhtiökokouksessa ja että kummallakin kerralla vähintään 
kolme neljäsosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista 
osakkeista kannatti ehdotusta. Maistraatin olisi pitänyt kaupparekisterilain 21 §:n 
mukaan kehottaa ilmoittajaa korjaamaan puutteen, koska ehdotusta oli käsitelty 
vain yhdessä yhtiökokouksessa. Maistraatti vaati korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
tekemässään hakemuksessa, että maistraatin päätös puretaan ja kaupparekisteriin 
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virheellisesti tehty merkintä poistetaan. Korkein hallinto-oikeus ei päätöksessään 
11.12.2003 (taltionumero 3205) tutkinut hakemusta, vaan katsoi, että hakemus koski 
tilannetta, jossa kaupparekisterimerkinnästä aiheutuu haittaa ja asian käsittely 
siten kuului KHO:n mielestä yleiselle tuomioistuimelle kaupparekisterilain 22 §:n 2 
momentin mukaisesti.

Uudemmasta tulkinnasta seuraa tilanne, ettei ylimääräisenä muutoksenhakukei-
nona käytettävä hallinnollinen päätöksen purkumenettely olisi useinkaan käytettä-
vissä. Mainitut KHO:n kaksi erisuuntaista päätöstä herättävätkin kysymyksen, oli-
siko lainsäädäntöä ja tällöin nimenomaan kaupparekisterilain kannemenettelysään-
nöstä tarkistettava. Kannemenettelyssä PRH:n asettaminen vastaajaksi viranomaisen 
tekemän virheellisen päätöksen tuomioistuimessa tapahtuvassa kumoamismenet-
telyssä on myös asetelmaltaan luonnoton. Viranomaisen itse tekemän rekisteröin-
tiä koskevan virheen oikaisemisen joko omasta tai asianosaisen aloitteesta tapah-
tuvassa hallinto-oikeudellisessa purkumenettelyssä tulisikin voida tapahtua samoin 
edellytyksin kuin muissakin hallintoasioissa.
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3 Lainsäädännön 
tarkistamisedellytykset
ja työryhmän kanta

Kaupparekisterin tietojen luotettavuuden ja sitä kautta oikeusvarmuuden ylläpitä-
minen ja toisaalta rekisteriasianosaisten oikeusturvan yhteensovittaminen edellyt-
tää asianosaisten oikeusturvan oikealla tavalla huomioon ottavaa oikeusturvasään-
telyä, jossa samalla on huomioitu oikeasuhtaisesti rekisterin julkisoikeudellisesta 
luonteesta johtuvat erityispiirteet. Vaikka rekisterinpidon lähtökohtana lainsäädän-
nössä on ollut ja on edelleen pyrkimys pitää ulkopuolisen mahdollisuudet rekiste-
ritietojen muuttamiseen varsin tiukkarajaisina ja vain tiettyihin erikseen määritel-
tyihin seikkoihin liittyvänä,   niin toisaalta ne eivät saisi estää rekisteriasianosaisia 
toteuttamasta perusteltuja oikeusturvavaateitaan.

Nykyisen lainsäädännön tarkistamiseen edellä aiemmin esitetty saattaisi antaa 
tarvetta siltä osin kuin on kysymys rekisteriin merkittävien henkilötietojen oikai-
susta samoin kuin valitusoikeuden ja ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käy-
töstä.   Työryhmän näkemys tarkistamistarpeeseen lähtee siitä, että voimassa ole-
vaa sääntelyä muutettaisiin vain siltä osin, kuin säännöstulkinnalla ei päästä tyy-
dyttävään tulokseen. 

3.1 Väärän henkilötiedon poistaminen

Vaikka voimassa oleva kaupparekisterisääntely ei sisällä nimenomaista säännöstä 
rikoksella aiheutetun rekisterimerkinnän poistamiseen tai korjaamiseen, lainsäädän-
nön tarkistamiseen ei työryhmän mielestä ole välttämätöntä tarvetta. Henkilötieto-
lain 29 §:n soveltuvuutta virheellisen henkilötiedon oikaisuun linjaa KHO:n aiemmin 
mainittu valitusasiaa koskeva 13.11.2008 annettu päätös (Dnro 2040/1/07). Päätök-
sen perustelujen mukaan kaupparekisterilaissa ei ole henkilötietolain 29 §:n sään-
nökset syrjäyttävällä tavalla säädetty menettelystä, jolla rekisteröity saa häntä kos-
kevan virheellisen rekisteritiedon oikaistuksi. Siten käsitellyssä tapauksessa, ottaen 
huomioon käytettävissä ollut luotettava selvitys tiedon virheellisyydestä, on päätök-
sen mukaan voitu soveltaa henkilötietolain 29 §:n ja 40 §:n 2 momentin säännöksiä 
kaupparekisterilakia täydentävästi. 

Ratkaisu koskee yksittäistä tapausta, mutta sellaisenaan se myös määrittää menet-
telyä, jossa on otettava kantaa virastolle esitettyihin oikaisupyyntöihin. Mikäli henki-
lötietolain mainitun sääntelyn soveltaminen kaupparekisterin henkilötietoihin kat-
sottaisiin tarpeelliseksi estää, kaupparekisterilakia olisi tarkistettava tätä koskevin 
selkein säännöksin. Tällaista tarvetta on vaikea nähdä, paremminkin henkilötietolain 
mukainen oikaisumenettely voi tuomioistuinmenettelyä joustavammin ja nopeammin 
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tuottaa sekä rekisterin tietojen luotettavuuden että rekisteröidyn oikeussuojan kan-
nalta tyydyttävän lopputuloksen. 

KHO:n päätöksen keskeinen tulema on, että rekisteröidyllä on tuomioistuinme-
nettelyn ohella käytettävissään henkilötietolain mukainen oikaisumenettely. Pää-
töksestä ei sen sijaan ole vedettävissä sellaista johtopäätöstä, että kaupparekiste-
rin olisi hyväksyttävä kaikki sille henkilötietolain 29 §:n perusteella tehdyt henkilö-
tietojen oikaisuvaatimukset. Menettely soveltuu käytettäväksi juuri päätöksen koh-
teena olleisiin tilanteisiin, joissa rikollisin menettelyin aikaansaadaan väärä rekiste-
ritieto, ei sen sijaan esimerkiksi kaupparekisteriin mahdollisesti sisältyvien vanhen-
tuneiden henkilötietojen yleiseen poistamiseen. Kaupparekisteritietojen julkisuus-
vaikutusten johdosta lähtökohtana muutoin lienee pidettävä, että oikaisuvaatimus-
asiassa saadaan oikaisun perusteeksi kiistaton tai muutoin luotettava selvitys rekis-
teritiedon virheellisyydestä. Rekisteriviranomaisen tulee tutkia vaatimuksen perus-
teet ja sen perusteella joko hyväksyä tarvittavat oikaisut tehtäväksi kaupparekiste-
riin tai kielteisessä tapauksessa antaa henkilötietolain 29 §:n 2 momentin mukaisesti 
asiasta kirjallinen todistus. Viimeksi mainitussa tapauksessa päätösvalta jää tieto-
suojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity saattaa asian hänen ratkaistavakseen. Tieto-
suojavaltuutetun päätökseen voidaan vielä hakea muutosta henkilötietolain 45 §:n 
mukaan hallintolainkäyttölain mukaisessa järjestyksessä.

Työryhmän mielestä lainsäädäntötarkistuksiin ei ole tarvetta, koska KHO:n pää-
tös on selkeyttänyt tulkinnan henkilötietolain soveltuvuudesta kaupparekisterin vir-
heellisiksi väitettyjen henkilötietojen oikaisuun tai poistoon. Mikäli käytännössä jat-
kossa ilmenee tältä osin olennaisia soveltamisongelmia, lainsäädännön tarkistamis-
tarve niiden osalta tulee selvittää erikseen.

3.2 Muutoksenhakumenettelyt

Oikeuskäytännössä on tullut käytännön tapausten yhteydessä esiin epäselvyyttä 
PRH:n muutoksenhakujärjestelmässä, jonka seurauksena eräissä tapauksissa nor-
maalin hallinnollisen muutoksenhakutien käyttö on KHO:n päätösten perusteella 
estynyt. Ongelmat ovat nimenomaisesti liittyneet yhtäältä rekisteriviranomaisen 
osakeyhtiölain tai osuuskuntalain perusteella tekemien, selvitystilaan määräämistä 
tai rekisteristä poistamista koskevien päätösten valitusmahdollisuuteen ja toisaalta 
rekisteriviranomaisen tekemän virheen oikaisuun hallinto-oikeudellista päätöksen 
purkumenettelyä käyttäen. Molemmissa tapauksissa taustalla on ollut kauppare-
kisterilain 22 §:ssä säädetty kannemenettely, jonka on useissa tapauksissa katsottu 
sulkevan pois muut muutoksenhakukeinot. Ohessa on tarkasteltu kumpaakin ongel-
maryhmää erikseen.
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3.2.1 Osakeyhtiön/osuuskunnan selvitystilaan 
määrääminen tai rekisteristä poisto

Osakeyhtiölain samoin kuin osuuskuntalain säännökset rekisteriviranomaisen pää-
tösvallasta osakeyhtiön tai osuuskunnan selvitystilaan määräämisen tai rekisteristä 
poistamisen edellytyksistä ovat sellaisenaan yksiselitteiset. Kun edellytysten täyt-
tymisen todentamisessa ei käytännössä voi juurikaan syntyä epäselvyyttä, jää siten 
muutoksenhaulle varsin rajalliset hyväksymisperusteet. Yleisten hallinnollisten peri-
aatteiden mukaisesti myös näissä tapauksissa tulisi päätöksen kohteena olevalla 
yhteisöllä kuitenkin olla oikeus hakea valittamalla muutosta viranomaisen tekemään 
päätökseen. PRH:n valitusjärjestelmässä päätöksistä, jotka eivät kuulu viraston vali-
tuslautakunnan käsiteltäviin valitusasioihin, voidaan valittaa yleistä hallinto-oikeu-
dellista muutoksenhakujärjestystä noudattaen, ensimmäisenä asteena Helsingin hal-
linto-oikeuteen. Kun selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista koske-
vat asiat eivät kuulu PRH:n valituslautakunnasta annetun asetuksen mukaan lau-
takunnan käsiteltäviin asioihin, valitustieksi näyttäisi jäävän mainittu yleinen hal-
linto-oikeudellinen valitushierarkia. KHO:n aiemmin referoitujen päätösten mukaan 
tämä ei kuitenkaan ole käytettävissä, koska kaupparekisterilaissa on yleinen valitus-
tie poissulkien säädetty kaupparekisteritietojen oikaisusta tuomioistuimessa tapah-
tuvan kannemenettelyn avulla. 

Kaupparekisterilain 22 §:n säännös soveltuu huonosti oikeussuojakeinoksi, mil-
loin oikaisua haluaa itse elinkeinonharjoittaja. Tällaisessa riita-asiassa olisivat sekä 
vastaajana että kantajana osakeyhtiö/osuuskunta. Kun osakeyhtiölain tai osuuskun-
talain mukaisessa selvitystila-/poistomenettelyssä rekisterimerkintä syntyy viran-
omaisen käynnistämien toimien päätyttyä, prosessin osapuolina tulisivat olla parem-
minkin aktiivisena toimijana ollut rekisteriviranomainen ja elinkeinonharjoittaja, ei 
niinkään toinen, haittaa kärsivä elinkeinonharjoittaja. Prosessi ei ole kovin luonteva 
silloinkaan, kun kantajana toimii muu kuin elinkeinonharjoittaja (esimerkkitapauk-
sessa ainoa osakkeenomistaja). 

Kun kysymys on muun kuin itse elinkeinonharjoittajan muutosvaatimustarpeesta, 
kaupparekisterilain kanteen nostamista koskeva säännös tarjoaa ulkopuoliselle 
sinänsä riittävän oikeussuojakeinon vaateittensa toteuttamiseen, koska haittaa tai 
vahinkoa koskeva prosessinedellytys on luonnollinen lähtökohta näille vaateille. 
Elinkeinonharjoittajan kannalta, vaikka haitta olisikin helposti osoitettavissa, tuo-
mioistuinmenettely sellaisenaan ja asetelmaltaan on epäsuhtainen oikaisun saami-
seksi hallintopäätökseen. Lähdettäessä siitä, että mainittu kaupparekisterilain 22 
§:n säännös estää yleisesti elinkeinonharjoittajan mahdollisuuden saada selvitys-
tila-/poistamispäätökseen valittamalla muutos, työryhmän mielestä tämä elinkei-
nonharjoittajan oikeusturvaa rajoittava asiantila tulee korjata.

Yhtenä vaihtoehtona on antaa asiasta nimenomainen valitusoikeutta koskeva 
säännös. Tällainen voitaisiin sijoittaa osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin mui-
den muutoksenhakua koskevien säännösten yhteyteen. Kun osakeyhtiölaissa ja 
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osuuskuntalaissa ei nykyään ole selkeää säännöstä siitä, miten voidaan hakea muu-
tosta rekisteriviranomaisen päätökseen, jolla määrätään osakeyhtiö tai osuuskunta 
selvitystilaan tai rekisteristä poistettavaksi, asiaa selventävä säännös valitusoikeu-
desta näissä kyseisiin lakeihin perustuvista päätöksistä olisi perusteltua. Patentti- ja 
rekisterihallituksen pitäisi ainakin pyynnöstä antaa näissä tapauksissa valitusosoi-
tus, jos päätöksestä olisi mahdollisuus valittaa. Valitusosoitus tulisi ilmeisesti antaa 
osakeyhtiölle tai osuuskunnalle, joka on poistettu tai määrätty selvitystilaan. 

Valitusoikeutta koskeva säännös voisi toisaalta olla myös Patentti- ja rekisterihal-
lituksen valitusasioiden käsittelystä annetussa laissa, mikäli päädyttäisiin valitus-
tiessä käyttämään ensi asteena valituslautakuntaa. Käytännössä valituslautakunta 
käsittelee enimmäkseen immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön soveltamis-
tilanteita. Selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista koskevissa valituk-
sissa lienee useimmiten kysymys hallintolain ja hallinnollisten periaatteiden sovel-
tamisesta. Nykyiset säännökset koskevat lisäksi vain tilanteita, joissa rekisteriviran-
omaisen päätös perustuu sille tehtyyn ilmoitukseen tai hakemukseen. Kun selvitysti-
laan määräämistä ja rekisteristä poistamista koskevissa asioissa menettely on viran-
omaisaloitteinen ja siten poikkeaa luonteeltaan edellä mainituista, normaali hallinto-
oikeudellinen valitustie olisi ilmeisesti kuitenkin luontevampi vaihtoehto valitusoi-
keuden käyttöön. Tämä vastaa myös työryhmän näkemystä asiasta.

Nykyinen muutoksenhakusääntely voidaan myös hahmottaa siten, että elinkei-
nonharjoittajayhteisöllä on jo voimassa olevien säännösten, lähinnä Patentti- ja rekis-
terihallituksesta annetun lain 5 §:n 2 momentin perusteella hallintolainkäyttölain 
mukainen valitusoikeus myös yhteisön selvitystilaan määräämistä ja kaupparekis-
teristä poistamista koskevaan viraston päätökseen. Tämän valitusoikeuden käyttä-
misen esteeksi on tulkittu kaupparekisterilain 22 §:n 2 momentin kannesäännöstä, 
joka ohjaa muutoksenhaun tuomioistuimessa elinkeinonharjoittajaa vastaan käy-
tävään kannemenettelyyn. Toisena ja työryhmän mielestä tarkoituksenmukaisem-
pana päävaihtoehtona valitusoikeuden asianmukaiseen järjestämiseen olisi, että 
kaupparekisterilain oikeusturvasäännösten sanamuotoa tarkistettaisiin siten, että 
ne eivät antaisi perustetta elinkeinonharjoittajalle muutoin kuuluvan valitusoikeu-
den rajaamista tarkoittaville tulkinnoille. Lähinnä tämä tarkoittaisi mainitun 22 §:n 
tarkistamista. Sen lisäksi kaupparekisterilain 29 §:ää voitaisiin tarkistaa siten, että 
siitä poistettaisiin nimenomainen maininta rekisteröinnin epäämistä tai rekiste-
röinnin kumoamista tarkoittaviin päätöksiin. Kaupparekisterilain 22 §:n tarkistuk-
sen kohteena tulisi olla nimenomaan elinkeinonharjoittajan valitusoikeuden pysyt-
täminen, muiden osalta säännöksessä tarkoitettu menettely voisi säilyä ennallaan. 
Säännöksen tarkempaa sanamuotoa ei työryhmä ole muotoillut, olennaista on sel-
keytys nykytilanteeseen verrattuna.
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3.2.2 Viranomaisvirheen oikaisu

Aiemmin edellä on referoitu myös kahta KHO:n päätöstä, joissa kummassakin oli 
PRH:n paikallisviranomainen hakenut ilmoituskäsittelyssään tapahtuneen virheen 
johdosta rekisterimerkintää koskevan päätöksensä purkua korkeimmassa hallinto-
oikeudessa. Edellisessä vuonna 1993 annetussa päätöksessä ilmoitusasiakirjoissa 
oleva puutteen johdosta syntynyt rekisterimerkintä katsottiin voitavan purkaa ja 
palauttaa asia uudelleen paikallisviranomaisessa käsiteltäväksi. Perusteena käytet-
tiin silloisen ylimääräisestä muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 1 
momentin 1 kohtaa (”asiassa tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti 
vaikuttaa päätökseen”) ja 2 momenttia (”Päätöstä ei saa purkaa, ellei se loukkaa yksi-
tyisen oikeutta tai julkisen edun katsota vaativan päätöksen purkamista.”).  Jälkim-
mäisessä vuonna 2003 annetussa päätöksessä sen sijaan myös ilmoitusasiakirjoista 
ilmenevän puutteen johdosta haettu rekisterimerkintäpäätöksen purku ei johtanut 
tulokseen, vaan KHO katsoi, että sillä ei ollut toimivaltaa hakemuksen tutkimiseen. 
Perusteena tälle esitettiin, että kun PRH:n muutoksenhakujärjestelmässä suora vali-
tusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen (nyttemmin ensi asteena Helsingin hal-
linto-oikeuteen) tulee kysymykseen (vain) tilanteissa, joista ei muuta säädetä, ja kun 
päätöksen mukaan sen kohteena olleesta kaupparekisterimerkinnästä ”aiheutuu hait-
taa”, niin asiassa toimivalta kuuluukin yleiselle tuomioistuimelle kaupparekisterilain 
22 §:n 2 momentin sääntelypiiriin kuuluvana. Kumpaankin päätökseen on ollut sovel-
lettavissa, lainsäädännön muutoksista huolimatta, identtiset hallintopäätöksen pur-
kua samoin kuin kaupparekisterilain kannemenettelyä koskevat säännökset. 

Viranomaisen tekemän virheellisen päätöksen oikaisemisen, muutoin kuin hallin-
tomenettelylain asia- tai kirjoitusvirheen oikaisun muodossa, tulisi työryhmän mie-
lestä voida normaalisti tapahtua hallinto-oikeudellisena purkumenettelynä. Kanne-
menettely tuomioistuimessa on jossain määrin luonnoton oikaisukeino elinkeinon-
harjoittajan ollessa asiassa vastaajana.  Käytettävissä olevan oikaisutien perustami-
nen arvioon siitä, aiheuttaako päätös ”haittaa”, synnyttää myös tarpeetonta epävar-
muutta oikaisutoimiin ryhdyttäessä. Haitta käsitteenä on siinä määrin epätarkka, 
että sen käyttämistä toimivaltaperusteen määrittäjänä ei tulisi omaksua muutoksen-
hakusääntelyyn. Työryhmän käsityksen mukaan viranomaisvirheen oikaisun tulisi 
säännönmukaisesti voida tapahtua hallinto-oikeudellisessa järjestyksessä hallinto-
lainkäyttölain mukaista purkumenettelyä käyttäen. 

 Nykyistä epäselvää tilannetta voitaisiin parantaa ottamalla PRH:n muutoksen-
hakusäännöksiin nimenomainen kaupparekisteriasioita käsittelevän viranomaisen 
toiminnassa syntyneiden virheiden oikaisua hallinto-oikeudelliseen muutoksen-
hakujärjestelmään ohjaava sääntely.  Tällaisen sääntelyn luomista pelkästään käy-
tännössä harvoin esiin tulevia tilanteita varten ei voitane pitää tarkoituksenmukai-
sena. Vaihtoehdoksi silloin jää muotoilla kaupparekisterilain 22 § sanamuodoltaan 
sellaiseksi, että sen soveltaminen selvästi jää viranomaisen virheiden oikaisukäsit-
telyn ulkopuolelle.
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KHO:n ja EOA:n päätöksissä on erinäisiä viittauksia kaupparekisterilain alkupe-
räisiin perusteluihin. Kaupparekisteripäätösten muutoksenhaun osalta todetaan läh-
tökohtana olleen, ettei rekisteriviranomaisen hyväksyvästä päätöksestä saa valit-
taa, vain rekisteröinnin epäämisestä tai rekisteröinnin kumoamisesta se olisi ollut 
nimenomaisen säännöksen perusteella. Jos tämän perusteella katsotaan, että vali-
tustie muiden kuin valituslautakunnassa käsiteltävien epäämistä tai kumoamista 
koskevien asioiden osalta on poissuljettu, silloin jätetään huomiotta, että PRH:n pää-
töksistä on aiemmin mainittu yleinen hallinto-oikeudellinen valitustie käytettävissä, 
milloin sitä muutoin ei ole estetty. Samoin jätetään tällöin huomiotta, että alkupe-
räisen lain antoaikaan ei ollut sellaisia myöhemmän rekisterilainsäädännön muka-
naan tuomia tehtäviä, joiden luonne on laajentunut silloisia ilmoitus- ja tiedonanto-
asioita monipuolisemmalle pohjalle.

Työryhmän mielestä tarkoituksenmukaisinta olisi tarkistaa kaupparekisterilain 
22 §:ää siten, ettei se estä viranomaisvirheen oikaisumenettelyä hallinto-oikeudelli-
sessa järjestyksessä. Säännöksen sanamuodon muotoilussa on tarpeen huomata, että 
se tapahtuu edellisessä kohdassa esitetyn ehdotuksen arvioinnin yhteydessä.
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