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Luonnos 9.5.2018 
 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

  
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritys- ja yhteisötietolakia. Ehdotetuilla muutoksilla siirrettäisiin vastuu 
Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisesti ylläpitämän yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yllä-
pidosta yksin Patentti- ja rekisterihallitukselle. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on 
tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 

 
 
YLEISPERUSTELUT 

 
1 Johdanto 

 
Verohallinto ja Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) pitävät yhteisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ). 
Virastot ovat 15.12.2017 tehneet työ- ja elinkeinoministeriölle aloitteen siitä, että YTJ:n ylläpito siirrettäisiin 
PRH:n vastuulle. Järjestelmän ylläpidon siirrosta olisi tarpeen säätää lakitasoisesti. Koska Verohallinnon osuus 
YTJ:n ylläpidosta on katettu budjettimäärärahalla, siirrettäisiin talousarviossa PRH:lle vastaavansuuruinen 
määräraha. Hallinnan siirrolla ei ole muita vaikutuksia viranomaisten tehtäviin, YTJ:n toimintaan tai asiakkai-
den asiointiin viranomaisissa.  

 
 

2 Nykytila 
 

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 
 

PRH ja Verohallinto ylläpitävät yhteisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmää, joka sisältää perustiedot YTJ:n 
kantarekisteriin merkitystä yrityksestä tai yhteisöstä. Järjestelmässä hallinnoidaan yritys- ja yhteisötunnuksia 
(y-tunnus), jonka antaa joko Verohallinto tai PRH silloin, kun yritys tai yhteisö merkitään niiden pitämään 
kantarekisteriin. Järjestelmän kantarekisterejä ovat PRH:n pitämät kaupparekisteri ja säätiörekisteri sekä Ve-
rohallinnon pitämät ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri sekä va-
kuutusmaksuverovelvollisten rekisteri. PRH:n pitämä yhdistysrekisteri on tarkoitus liittää YTJ:n kantarekiste-
riksi yhdistyslain muuttamisesta annetulla lailla 462/2017. Lain voimaantuloajankohdasta säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 
 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään on merkittynä yhteensä noin 1.174.000 yritystä ja yhteisöä. Järjestelmässä 
ovat PRH:n kauppa- ja säätiörekisteriin merkityt yritykset ja yhteisöt, sekä pelkästään Verohallinnon rekiste-
reissä olevat yritykset ja yhteisöt. PRH:n pitämään kaupparekisteriin on merkitty noin 600 000 yritystä ja yh-
teisöä ja säätiörekisteriin 2700 säätiötä. Kaupparekisteriin merkitsemättömiä yksiköitä YTJ:ssä ovat muun 
muassa yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka eivät ole merkittynä kaupparekisteriin (noin 200 000 kpl) sekä 
verotusyhtymät (noin 220 000 kpl). 
 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä säädetään yritys- ja yhteisötietolaissa 244/2001, jäljempänä YTJL. Tar-
kempia säännöksiä järjestelmästä on annettu yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa 288/2001, jäljempänä YTJA. Yritys- ja yhteisötietolain 1 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus 
ja Verohallinto ylläpitävät yhteisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmää. Käytännössä PRH:n ja Verohallinnon 
yhteistyö on organisoitu niin, että YTJ:n ylläpidossa on kaksi pysyvää ryhmää, kerran viikossa kokoontuva 
operatiivinen seurantaryhmä ja noin kerran kuukaudessa kokoontuva ohjausryhmä. Tämän lisäksi järjestelmää 
koskevia laajempia päätöksiä tehdään virastojen pääjohtajien kokouksessa. Molemmissa säännöllisesti ko-
koontuvissa ryhmissä ovat edustettuna PRH, Verohallinto ja tietojärjestelmän toimittaja. Koska järjestelmää 
hallinnoidaan yhdessä, tekevät PRH ja Verohallinto YTJ:n ylläpitoa ja kehittämistä koskevat päätökset keski-
näisin sopimuksin. Järjestelmän yläpidosta ja kehittämisestä aiheutuvat kustannukset katetaan puoliksi Vero-
hallinnon ja PRH:n kesken. Tästä säädetään YTJA:n 7 §:ssä. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ylläpito- ja 
kehittämiskustannukset ovat suuruudeltaan noin 2.000.000 euroa vuodessa. Merkittävimmät kustannukset ai-
heutuvat ilmoitusten optisesta luvusta (noin 350 000 €), kapasiteettipalveluista (noin 220 000 €) ja sovellus-
hallinnasta (noin 1.200.000 €). 
 
Yritysten ja yhteisöjen perustiedot ovat nähtävissä ytj.fi – verkkosivuilla. YTJ:n verkkosivuille tehtiin vuonna 
2017 yhteensä noin 19 miljoonaa hakua, ja se muodostaa yhden keskeisistä yritystiedon lähteistä. Yritys- ja 
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yhteisötietojärjestelmään talletettavista tiedoista säädetään YTJL:n 4 §:ssä. YTJ:ään voidaan yritysmuodosta 
riippuen tallettaa seuraavia tietoja: yritys- ja yhteisötunnus, toiminimi, henkilön nimi, yrityksen tai yhteisön 
kotipaikka, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, yrityksen päätoimiala, kieli, yritysmuoto 
sekä tiedot siitä mihin YTJ:n kantarekistereihin yritys tai yhteisö on merkitty. Lisäksi yritys- ja yhteisötieto-
järjestelmään merkitään tieto yrityksen toiminnan keskeytyksestä ja elinkeinotoiminnan lopettamisesta, tieto 
yrityksen oikeudellisesta toimintakyvystä, kuten esimerkiksi tieto selvitystilasta, yrityssaneerauksesta tai kon-
kurssista, sekä yritykselle myönnetystä kansainvälisestä yhteisötunnisteesta (LEI-tunnus). Lain 5 §:ssä sääde-
tään yritys- ja yhteisötunnusrekisteriin merkittävistä tiedoista. Rekisteriin merkitään edellä 4 §:ssä luetellut 
tiedot, pois lukien 5 §:n 1 momentissa mainitut tiedot, joita ylläpidetään vain verotuksen tarpeita varten.  

 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä hallinnoidaan yritys- ja yhteisötunnuksia (y-tunnus). Yritys- ja yhteisö-
tunnuksella tarkoitetaan yritys- ja yhteisötietolain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan määritelmän mukaan jokaiselle 
mukaiselle rekisteröintivelvolliselle annettavaa ja sen yksilöivää järjestysnumerosta ja tarkistusnumerosta 
muodostuvaa tunnistetta. YTJL 9 §:n mukaan yritys- ja yhteisötunnus annetaan rekisteröintivelvolliselle sen 
tekemän perustamisilmoituksen perusteella. Tunnuksen antaa joko Patentti- ja rekisterihallitus tai Verohal-
linto. Tunnus voidaan antaa myös viranomaisen aloitteesta, jos se on tarpeen viranomaisen lakisääteisen teh-
tävän hoitamiseksi. 

 
Lisäksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmän kautta tehdään ilmoituksia PRH:n ja Verohallinnon pitämiin kanta-
rekistereihin joko paperimuotoisella tarkoitusta varten vahvistetulla lomakkeella (y-lomake) tai YTJ:n sähköi-
sessä asiointipalvelussa. Samalla ilmoituksella voi ilmoittaa tietoja PRH:n ja Verohallinnon pitämiin kantare-
kistereihin. Ilmoitukseen sisältyy PRH:n ja Verohallinnon yhteinen osa ja kyseisen kantarekisterin mukaan 
määräytyvä muu tietosisältö. Perustamisilmoituksen sisällöstä säädetään YTJL:n 10 §:ssä ja muutosilmoituk-
sesta lain 11 §:ssä. Lain 10 §:n mukaan rekisteröintivelvollisen yrityksen tai yhteisön perustamisesta tai elin-
keinotoiminnan aloittamisesta tai kotipaikan siirtämisestä Suomeen on ilmoitettava tarkoitusta varten vahvis-
tetulla perustamisilmoituslomakkeella. Ilmoitus voidaan toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukseen tai Vero-
hallinnon toimipisteeseen. Ilmoitukseen sisältyy viranomaisille yhteinen osa sekä PRH:n ja Verohallinnon 
osat, jotka täytetään sen mukaan, mihin kantarekisteriin ilmoitus tehdään ja mitä asioita rekisteriin ilmoitetaan. 
Yritys- ja yhteisötietolaki koskee erityisesti ilmoituksen tekemistapaa. Ilmoituksen asiasisältö määräytyy asi-
anosaista kantarekisteriä koskevassa sääntelyssä, kuten kaupparekisteri-ilmoituksen osalta kaupparekisteri-
laissa (129/1979) ja Verohallinnon työnantajarekisteriin ilmoittamisen osalta ennakkoperintälaissa 
(1118/1996). YTJ:n sähköinen asiointi vastaa sisällöltään lomakeasiointia, mutta asiointipalvelu ohjaa asia-
kasta ilmoituksen tekemisessä ja tekee eräitä tarkistuksia, joilla pyritään välttämään virheellisten tai puutteel-
listen tietojen ilmoittamista rekisteriin.  
 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän kautta tehtiin vuonna 2017 ilmoituksia yhteensä 283.000 kpl, joista sähköi-
siä noin 148.000 kpl ja paperisia noin 135.000 kpl. Yhdellä ilmoituksella voi ilmoittaa tietoja useaan YTJ:n 
kantarekisteriin. Verohallinnolle tehtiin vuonna 2017 noin 79.000 ilmoitusta arvonlisävelvollisuudesta, 61.000 
ilmoitusta ennakkoperintärekisteriin, 18.000 ilmoitusta työnantajarekisteriin, 1.480 ilmoitusta vakuutusmak-
suverovelvollisten rekisteriin ja 161.000 ilmoitusta, jotka koskivat verohallinnon perusrekisterin tietoja. 
PRH:n pitämään kaupparekisteriin tehtiin 163.000 ilmoitusta ja säätiörekisteriin noin 1.800 ilmoitusta. Eri 
rekistereihin kertyi näin laskettuna 484.000 ilmoitusta, mikä merkitsee, että samalla ilmoituksella tyypillisesti 
ilmoitettiin tietoja useaan YTJ:n kantarekisteriin. 
 
 
 
2.2 Nykytilan arviointi 
 
Hallinnan siirto 
 
PRH ja Verohallinto ovat yhteisesti esittäneet, että vastuu YTJ:n ylläpidoista siirrettäisiin PRH:lle. Käytän-
nössä muutos koskisi järjestelmän teknistä ylläpitoa, ja siirron tarkoituksena on lähinnä selkeyttää järjestelmän 
hallinnointia ja viranomaisten ylläpitovastuita. Järjestelmää koskevalla hallinnan siirrolla ei ole vaikutusta 
YTJ:n toimintaan, asiakkaan mahdollisuuksiin asioida PRH:ssa tai Verohallinnossa, eikä myöskään YTJ:n 
tietopalveluihin.  
 
 
 
 
Sähköinen asiointi YTJ:ssä 
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YTJ:n sähköiset asiointipalvelut on toteutettu voimassaolevan lainsäädännön pohjalta, ja asiointi sähköisessä 
asiointipalvelussa vastaa sisällöltään lomakeasiointia. Yritys- ja yhteisötietolain 10 ja 11 §:n sanamuoto koskee 
ilmoituksen tekemisestä tätä tarkoitusta varten vahvistetulla perustamis- tai muutosilmoituslomakkeella. Säh-
köisen asioinnin osuus on nykyisin paperiasiointia yleisempää, sillä PRH:lle yritys- ja yhteisötietojärjestel-
mässä jätetyistä ilmoituksista noin 60 % tehdään sähköisesti. Tässä tilanteessa olisi perusteltua todeta sähköi-
sen asiointipalvelun käyttömahdollisuus paperimuotoisen asioinnin ohella myös lain tasolla.  
 
 
 
3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 
 
3.1 Tavoitteet 
 
Esityksen tavoitteena on selkeyttää YTJ:n hallinnointia keskittämällä järjestelmän ylläpito ja kehittäminen yh-
den tahon eli PRH:n vastuulle.  
 
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 
 
Lakiehdotuksella luovuttaisiin YTJ:n yhteishallinnasta ja siirrettäisiin vastuu YTJ:n ylläpidosta yksin Patentti- 
ja rekisterihallitukselle. Verohallinnon osuus YTJ:n kehittämisestä ja ylläpidosta katettaisiin määrärahan siir-
rolla Verohallinnon momentilta PRH:n momentille. Siirron jälkeen PRH vastaisi YTJ:n teknisestä ylläpidosta 
ja kehittämisestä. YTJ säilyisi siirron jälkeenkin asiointikanavana, jossa Verohallinnolle tehdään ilmoituksia. 
Ilmoituksia voitaisiin tehdä sekä kaupparekisteri-ilmoituksen yhteydessä, että pelkästään Verohallinnolle. 
Tämä edellyttää, että Verohallinto osallistuu jatkossakin aktiivisesti YTJ:n kehittämiseen Verohallinnon pal-
velujen osalta. YTJL:n 10 ja 11 §:ään lisättäisiin nimenomainen maininta mahdollisuudesta tehdä YTJL:n 
mukainen ilmoitus myös yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisessä asiointipalvelussa.  
 
 
 
4 Esityksen vaikutukset 
 
4.1 Taloudelliset vaikutukset 
 
 
Vaikutukset valtiontalouteen 
 
YTJ:n ylläpitokustannukset on katettu yhteisesti PRH:n ja Verohallituksen kesken. PRH:n osuus on käytän-
nössä katettu asiakasmaksuin, ja Verohallinnon osuus budjettivaroin. Siirron jälkeen PRH vastaisi yksin YTJ:n 
ylläpitokustannuksista. YTJ:n rahoituksen osalta tavoitteena on säilyttää nykytila, mikä edellyttäisi, että Ve-
rohallinnon toimintamenomomentilta 28.10.01 siirretään PRH:n toimintamenomomentille 32.40.03 määrä-
raha, joka vastaisi Verohallinnon osuutta järjestelmän nykyisestä perusylläpidosta. Siirtyvä summa olisi 
1.000.000 euroa. Siirtyvän toimintamenomäärärahan suuruuden arvioinnissa on huomioitu Verohallinnon 
maksamat kustannusosuudet, eikä se siis perustu järjestelmän kokonaiskustannustasoon. Summa sisältää yh-
den henkilötyövuoden henkilöstömenot (á 60 000 euroa/htv) vuodesta 2019 alkaen.  
 
 
Vaikutukset yrityksiin 
 
YTJ:n hallinnan siirrolla ei ole välittömiä vaikutuksia yritysten ja yhteisöjen asemaan. Hallinnan siirto mah-
dollistaa toiminnan tehostamisen jatkossa, kun YTJ:n ylläpitoon liittyvä päätöksenteko ja sopimushallinta yk-
sinkertaistuvat. Syntyvän säästön arvioidaan olevan suuruudeltaan joitakin henkilötyöpäiviä vuodessa. Koska 
YTJ:n ylläpitokustannuksista osa katetaan PRH:n asiakasmaksuilla, vaikuttaa tämä toiminnan vähäinenkin te-
hostuminen välillisesti kaupparekisteri-ilmoituksista perittävien asiakasmaksujen määrään.  
 
 
 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisen toimintaan 
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YTJ:n ylläpitovastuun siirron jälkeen PRH tekee päätökset YTJ:n kehittämisestä muodollisesti yksin. Käytän-
nössä on selvää, että virastojen välinen yhteistyö jatkuu, ja päätökset pyritään tekemään keskinäisin sopimuk-
sin. Järjestelmän operatiivinen käyttö edellyttää yhteistyötä jatkossakin. Yhteistyön arvioidaan kuitenkin ke-
venevän nykyisestä. Syntyvän säästön arvioidaan olevan suuruudeltaan joitakin henkilötyöpäiviä vuodessa. 
Virastojen on tarkoitus sopia yhteistyöstä tarkemmin siirron toteuduttua. Yhteistyöllä korvattaisiin edellä ku-
vattujen operatiivisen seurantaryhmän ja ohjausryhmän nykyinen toiminta. Siirron myötä YTJ:n ylläpitoon 
tarvittavan henkilöresurssin määrä vähenee Verohallinnossa 1 htv verran, ja kasvaa vastaavasti PRH:ssa. PRH 
voi ottaa siirtyvät tehtävät hoitaakseen nykyisten henkilöresurssien puitteissa.  
 
Siirto selkeyttää virastojen sopimuksia tietojärjestelmien toimittamisesta vastaavien yritysten kanssa. Nykyisin 
sopimusosapuolena ovat kummatkin viranomaiset. Siirron jälkeen kyseiset sopimuksen siirtyvät PRH:n vas-
tuulle. Myös sopimushallinnan keskittämisestä syntyy jatkossa vähäinen työmäärän säästö virastoissa. Kyse 
lienee yksittäisistä henkilötyöpäivistä vuodessa.  
 
 
4.3. Henkilöstövaikutukset 
 
YTJ:n käyttöön ja ylläpitoon käytetään Verohallinnossa 2 henkilötyövuotta, joista noin 1 htv on painottunut 
substanssiasioihin ja noin 1 htv vastaavasti tietojärjestelmäasioihin. Vastuusiirron jälkeen Verohallinnossa 
substanssitarve säilyy lähes entisellä tasolla, mutta järjestelmäasioiden osalta tarve poistuu lähes kokonaan. 
Henkilöstövaikutusten johdosta vastuusiirto käsitellään Verohallinnon yhteistoimintaelimessä. Hallinnan siir-
toon liittyen ei ole tarkoitus edellyttää henkilöstösiirtoja tai muita henkilöstöjärjestelyvaatimuksia valtion vir-
kamieslain (750 1994) mukaisesti. Verohallinnosta poistuvan työn tarve on huomioitu edellä taloudellisissa 
vaikutuksissa kuvatussa budjettisiirtoesityksessä (1 htv, vaikutus 60 000 euroa). 
 

 
5 Riippuvuus muista esityksistä 
 
Esitys liittyy vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
 
Lakiehdotuksella ehdotetaan muutoksia säännöksiin, joihin ehdotetaan tehtäväksi muutoksia Maa- ja metsäta-
lousministeriön valmistelemassa ASREK – hankkeessa (MMM045:00/2016). Koska säädösmuutosten on 
määrä tulla voimaan samanaikaisesti, on niiden voimaantulo koordinoitava jatkovalmistelussa ministeriöiden 
kesken ja eduskuntakäsittelyn kuluessa. 

 
 

6 Asian valmistelu 
 
PRH ja Verohallinto tekivät 15.12.2017 yhteisesti työ- ja elinkeinoministeriölle aloitteen yritys- ja yhteisötie-
tolain muuttamiseksi. Luonnos hallituksen esitykseksi on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeri-
össä. Luonnos perustuu osin edellä mainittuun virastojen tekemään aloitteeseen, mutta hankkeelle asetetussa 
aikataulussa ei ollut mahdollista arvioida kaikkia virastojen yksittäisiä muutosehdotuksia. Ministeriön tarkoi-
tuksena on tässä vaiheessa toteuttaa pelkästään YTJ:n hallinnan siirron kannalta välttämättömät muutokset. 
Muita virastojen aloitteeseen sisältyviä ehdotuksia on mahdollista arvioida myöhemmin esimerkiksi kauppa-
rekisterilain kokonaisuudistuksen yhteydessä.  
 
Maa- ja metsätalousministeriössä on vireillä ASREK – hanke, jonka yhteydessä on valmisteltu luonnos halli-
tuksen esitykseksi laiksi huoneistotietojärjestelmästä. Säädösehdotukseen sisältyy ehdotus yritys- ja yhteisö-
tietolain muuttamiseksi (6. lakiehdotus). Koska YTJL:iin ehdotetut muutokset koskisivat osin samoja sään-
nöksiä, ja ne tulisivat voimaan samanaikaisesti, niiden jatkovalmistelu on koordinoitava vastuuministeriöiden 
kesken.  
 
Luonnos hallituksen esitykseksi lähetettiin lausuntokierrokselle 9 päivänä toukokuuta 2018.  
 
[Täydennetään lausuntokierroksen jälkeen]  

 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 



5(14) 

  

 

 

 

 

 

 
1 Lakiehdotuksen perustelut 

 
1.1 Yritys- ja yhteisötietolaki 

 
1 §. Lain soveltamisala. Pykälän 1 momentista poistettaisiin viittaus yritys- ja yhteisötietojärjestelmää ylläpi-
tävistä viranomaisista. Muilta osin momentti vastaisi voimassaolevaa säännöstä. Pykälään lisättäisiin uusi 3 
momentti, jonka mukaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmää ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. Säännöksellä 
siirretään YTJ:n ylläpito yksin PRH:n tehtäväksi. Kyse on järjestelmän omistuksesta, eikä ylläpitovastuun 
siirto vaikuta Verohallinnon tehtäviin YTJ:n osalta. Ylläpitovastuun siirto vaikuttaisi kuitenkin siten, että PRH 
tekisi jatkossa päätökset YTJ:n ylläpidosta ja kehittämisestä yksin. Koska Verohallinnon tehtävät YTJ:n osalta 
säilyisivät ennallaan, on selvää, että käytännössä päätökset valmisteltaisiin yhteistyössä virastojen kesken. Li-
säksi momentin mukaan merkintöjä yritys- ja yhteisötietojärjestelmään voisivat tehdä Patentti- ja rekisterihal-
litus ja Verohallinto. Pääosin YTJ:ssä olevia Verohallinnon tietoja hallinnoidaan PRH:n ja Verohallinnon pi-
tämissä kantarekistereissä, ja kyseiset tiedot näytetään YTJ:ssä. Tätä toimintaperiaatetta ei ole tarkoitus muut-
taa. Koska kuitenkin eräitä yksittäisiä tietoja ylläpidetään YTJ:n kantarekisterien sijaan suoraan YTJ:ssä, on 
momentissa tarpeen todeta myös, että Verohallinnolla on oikeus tehdä merkintöjä yritys- ja yhteisötietojärjes-
telmään ja yritys- ja yhteisötunnusrekisteriin.  
 
 
2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 5 kohtaa muutettaisiin. Kohdassa määritellään yritys- ja yhteisötieto-
järjestelmä ja siinä viitataan järjestelmää ylläpitäviin viranomaisiin. Edellä 1 §:ssä ehdotetun muutoksen joh-
dosta säännöksen sanamuotoa on tarkistettava. Järjestelmää ylläpitäisi jatkossa PRH, mutta pykälässä viitattuja 
rekisteröintivelvollisten tunniste- ja perustietoja sisältäviä rekistereitä ylläpitää myös Verohallinto. Tästä 
syystä kumpikin viranomainen mainittaisiin säännöksessä erikseen. 

 
 
9 §. Yritys- ja yhteisötunnuksen antaminen. Pykälästä poistettaisiin asetuksenantovaltuus, jonka mukaan val-
tioneuvoston asetuksella voidaan myös muu ilmoituksia vastaanottava viranomainen oikeuttaa tunnuksen an-
tamiseen. Asetuksenantovaltuus ei ole enää tarpeen, sillä kaupparekisterin paikallisviranomaistehtävät on kes-
kitetty Patentti- ja rekisterihallitukselle lailla 1095/2014. Säännöksen viittaus Verovirastoon muutettaisiin viit-
taukseksi Verohallintoon. Lisäksi pykälän sanamuotoa tarkistettaisiin siten, että y-tunnuksen antaa ja merkit-
see rekisteriin joko Patentti- ja rekisterihallitus tai Verohallinto. Tällä muutoksella ei olisi vaikutuksia nykyti-
laan, vaan se olisi luonteeltaan selventävä. 

 
10 §. Perustamisilmoitus. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin nimenomainen maininta siitä, että laissa tarkoitetun 

ilmoituksen voi tehdä myös yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisessä asiointipalvelussa. Muutos olisi 

luonteeltaan selventävä, eikä muuta nykytilaa. Lisäksi momentissa muutettaisiin viittaus Verohallinnon toimi-

pisteestä Verohallinnoksi. Pelkän viranomaisen mainitseminen kattaisi nykyistä sanamuotoa paremmin asioin-

nin postitse ja sähköisesti.  

 

Pykälän 2 momentin 1 kohdassa muutettaisiin viittaus lomakkeeseen viittaukseksi ilmoitukseen. Muutos liittyy 

edellä pykälän 1 momentissa tehtyyn muutokseen. Momentin 2 kohdassa muutettaisiin viittaus veroviranomai-

seen Verohallinnoksi.  

 
Pykälän 3 momentissa säädetään nykyisin ilmoituksista, jotka tehdään sähköisesti. Momentin sanamuotoa 
muutettaisiin niin, että ilmoitukset tehdään yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisessä asiointipalvelussa, 
mikä olisi täsmällisempi muotoilu kuin sähköisesti. Säännöksen sisältö vastaisi voimassaolevaa lakia. Momen-
tin muotoilua muutettaisiin samalla lisäämällä siihen alakohtia.  

Momentin 1 kohta vastaisi sisällöltään voimassaolevaa lakia, mutta samalla sitä tarkistettaisiin pykäläviittauk-
sen osalta. Sivuliike on rahanpesulain 6 luvun 2 §:n mukaan velvollinen tuntemaan tosiasialliset edunsaajansa, 
mutta kaupparekisterilaissa ei säädetä sivuliikkeen edunsaajien rekisteröinnistä. Tästä syystä lain viittaus kaup-
parekisterilain 3 §:n 1 mom. 4 kohtaan on tarpeeton, ja ehdotetaan poistettavaksi. Momentin 2 kohta vastaisi 
sisällöltään voimassaolevaa lakia. 

[MMM:n ASREK – hankkeessa on ehdotettu muutoksia 10 §:ään] 
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11 §. Muutosilmoitus. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 10 §:ää vastaavasti nimenomainen maininta siitä, että 

laissa tarkoitetun ilmoituksen voi tehdä myös yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisessä asiointipalvelussa. 

Muutos olisi luonteeltaan selventävä, eikä muuta nykytilaa. Pykälän 2 momentissa muutettaisiin sanamuotoa 

sähköisen ilmoittamisen osalta 1 momentin mukaiseksi, eli viittaukseksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmän 

sähköiseen asiointipalveluun.  

 
Pykälän 2 momenttia muutettaisiin sen osalta, mitä muutosilmoituksia tehdään yritys- ja yhteisötietojärjestel-
män sähköisessä asiointipalvelussa. Koska sähköisesti tehtävien ilmoitusten määrä kasvaa ASREK – hank-
keessa ehdotettujen sähköisten ilmoitusten myötä, muutettaisiin momentin muotoilu luetteloksi. Momentin 1 
ja 2 kohdat koskevat rahanpesulain mukaisia ilmoituksia kaupparekisteriin. Ehdotetut säännökset vastaavat 
sisällöltään voimassaolevaa lakia, mutta niihin sisältyvää viittaussäännöstä kaupparekisterilakiin täsmennet-
täisiin vastaavasti kuin edellä 10 §:n 3 momentissa. [Pykälän 2 momenttiin on ehdotettu samanaikaisia muu-
toksia MMM:n valmisteluvastuulla olevassa ASREK – hankkeessa, mistä syystä muutoksen toteuttaminen on 
koordinoitava ministeriöiden kesken].  

Pykälän uusi 3 momentti sisältäisi säännöksen, joka nykyisin sisältyy osana pykälän 2 momenttiin. Sen mukaan 
muilta osin ilmoituksen toimittamisessa noudatetaan, mitä 10 §:n 1 momentissa säädetään perustamisilmoi-
tuksen toimittamisesta. 

 
14 §. Vastuu ilmoitusten tekemisestä. Pykälän 4 momentti kumottaisiin. Säännös on sisällytetty lakiin Vero-
hallinnon ylläpitämiä Katso – tunnisteita ajatellen. Nykyisin hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipal-
veluista annetun lain (571/2016) 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetään luonnollisen henkilön tunnustamis-
palvelusta ja momentin 6 kohdassa asiointivaltuuspalvelusta, joka tarjoaa käyttäjäorganisaatiolle henkilön toi-
mintakelpoisuutta ja toimivaltaa tai muuta tahdonilmaisua koskevan tiedon. Lain 5 §:n mukaan valtion hallin-
toviranomaiset, virastot, laitokset ja liikelaitokset ovat velvollisia käyttämään edellä mainittua luonnollisen 
henkilön tunnustamispalvelua ja niillä on oikeus käyttää 6 kohdassa mainittua asiointivaltuuspalvelua. Sään-
telyn johdosta ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää voimassa yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n 4 momentin 
säännöstä, jonka mukaan PRH ja Verohallinto voisivat yhdessä päättää yritykselle sähköiseen asiointiin an-
nettujen tunnistautumistapojen hyväksyttävyydestä. 
 
 
17 §. Ylläpitoviranomaisten rekisteröintivastuut.  Pykälässä muutettaisiin viittaus Verohallitukseen viit-
taukseksi Verohallintoon. Samalla muutettaisiin pykälän otsikko poistamalla siitä viittaus ylläpitoon, sillä 
edellä 1 §:ssä YTJ:n ylläpitoviranomaiseksi määriteltäisiin PRH.  

 
 

20 §. Tarkemmat säännökset. Pykälästä poistettaisiin viittaus, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän kustannusten jaosta viranomaisten kesken. 
Ylläpidon siirtyessä edellä 1 §:ssä esitetyn mukaisesti PRH:n vastuulle on selvää, että ylläpito ja siitä aiheutu-
vat kustannukset kuuluvat jatkossa PRH:n vastuulle, eikä kustannusten jaosta enää voi säätä asetuksella. Val-
tuutussäännöksen nojalla on yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetussa asetuksessa säädetty, että Patentti- 
ja rekisterihallitus ja Verohallitus vastaavat kumpikin puoliksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ylläpidosta 
aiheutuvista menoista. Tämä asetustasoinen sääntely on tarpeen kumota lakiehdotuksen tullessa voimaan. 
Säännöksen sanamuotoa tarkistettaisiin samalla niin, että nykyisin asetustasoisesti säännellyt asiat mainittai-
siin nimenomaisesti lakitasolla asetuksenantovaltuuden yhteydessä.  

 
 

2 Voimaantulo 
 

Lain ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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Laki 

yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 14 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1325/2006, 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentin 5 kohta, 9 §, 10 §:n 1 momentti, 2 momentin 1 ja 2 kohta ja 
3 - 4 momentti, 11 §:n 1 ja 2 momentti, 17 § ja 20 §, sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 1 momentti laissa 
1099/2014, 10 §:n 3 momentti ja 11 §:n 2 momentti laissa 474/2017, sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti ja 11 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti: 
 

 
 
 

1 § 
 

Lain soveltamisala 
 
Tätä lakia sovelletaan yrityksiä ja yhteisöjä yksilöivien yhtenäisten tunnusten antamiseen ja käyttöön sekä 
yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tunniste- ja perustietojen ilmoittamiseen, keräämiseen ja tallentamiseen yritys- 
ja yhteisötietojärjestelmään, järjestelmän ylläpitämiseen sekä järjestelmään sisältyvien tietojen luovuttami-
seen.   

---------------------- 
 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmää ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. Merkintöjä yritys- ja yhteisötietojär-
jestelmään sekä yritys- ja yhteisötunnusrekisteriin voivat tehdä Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto. 
 
 
 

2 § 
 

Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

---------------------- 
5) yritys- ja yhteisötietojärjestelmällä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävää yhtenäistä tietojärjes-
telmää, joka muodostuu Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon käyttöön talletettavista rekisteröinti-
velvollisten tunniste- ja perustiedoista ja näitä tietoja sisältävästä rekisteristä sekä tarvittavista yhteyksistä tie-
toja ylläpitäviin järjestelmiin ja yleisiin tietoverkkoihin;  
 
 

9 § 
 

Yritys- ja yhteisötunnuksen antaminen 
 
Rekisteröintivelvolliselle annetaan yritys- ja yhteisötunnus sen tekemän 10 §:ssä tarkoitetun perustamisilmoi-
tuksen perusteella. Tunnuksen antaa ja merkitsee rekisteriin joko Patentti- ja rekisterihallitus tai Verohallinto. 
Tunnus voidaan antaa myös viranomaisen aloitteesta, jos se on tarpeen viranomaisen lakisääteisen tehtävän 
hoitamiseksi. 
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10 § 
 

Perustamisilmoitus 
 
Rekisteröintivelvollisen yrityksen tai yhteisön perustamisesta tai elinkeinotoiminnan aloittamisesta tai kotipai-
kan siirtämisestä Suomeen on ilmoitettava tarkoitusta varten vahvistetulla perustamisilmoituslomakkeella tai 
yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoitus voidaan toimittaa Patentti- ja rekis-
terihallitukseen tai Verohallintoon.  
 
Perustamisilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot ja asiakirjat: 
 
1) ilmoituksen perusosassa yritys- ja yhteisötietojärjestelmään merkittävät 4 §:n 1 momentin mukaiset tiedot, 
tieto siitä, mihin rekistereihin ilmoittaudutaan, sekä asiamiehen tai muun yhdyshenkilön yhteystiedot; 
 
2) Verohallinnon osassa tiedot arvonlisäverovelvolliseksi, vakuutusmaksuverovelvolliseksi tai säännöllisesti 
palkkoja maksavaksi työnantajaksi merkitsemistä varten sekä tiedot ennakkoperintärekisteriin merkitsemistä 
ja ennakon määräämistä varten, ellei tietoja ole toimitettu suoraan Verohallintoon; 
 

---------------------- 
 

 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa ja 2 momentin 3 kohdassa säädetään, seuraavat tiedot ilmoitetaan kauppa-
rekisteriin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisessä asiointipalvelussa: 
 
1) tieto kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentin 1 ja 5—6 kohdassa tarkoitetun yhteisön tosiasiallisista edun-
saajista, lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitettuja asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteistö-
osakeyhtiöitä; 
2) tieto ulkomaisen trustin tosiasiallisista edunsaajista, sekä;  
3) [tiedot asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta] 
 
Edellä 3 §:n 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt, joilla ei ennakkoperintälain tai ar-
vonlisäverolain säännösten mukaan ole velvollisuutta ilmoittautua rekisteröitäväksi Verohallinnon työnan-
taja- tai ennakkoperintärekisteriin eikä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, sekä mainitun momentin 4 koh-
dassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt voivat antaa tietonsa erikseen tätä tarkoitusta varten vahvistetulla lo-
makkeella tai Verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. 
 
 

11 § 
 

Muutos- ja lopettamisilmoitus 
 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään 4 §:n 1 momentin mukaisesti talletetun seikan muuttumisesta tulee viivy-
tyksittä tehdä ilmoitus tarkoitusta varten vahvistetulla ilmoituslomakkeella tai yritys- ja yhteisötietojärjestel-
män sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoitus on tehtävä myös 4 §:n 2 momentin 2–10 kohdan mukaisten tie-
tojen tai niiden perusteissa tapahtuneiden muutosten johdosta samoin kuin muun sellaisen asiantilan muuttu-
misesta, josta voimassa olevien säännösten mukaan tulee ilmoittaa kantarekisteriin. 
 
Seuraavat tiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisessä asiointipalve-
lussa: 
 

1) tieto kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentin 1 ja 5—6 kohdassa tarkoitetun yhteisön tosiasiallisista edun-
saajista, lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitettuja asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteistö-
osakeyhtiöitä; 

2) tieto ulkomaisen trustin tosiasiallisista edunsaajista; 
[3) tiedot asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, jos yh-

tiön osakkeeseen sovelletaan huoneistotietojärjestelmästä annettua lakia (/), sekä; 
4) asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestys, joka ilmoitetaan sen sisältöä muut-

tamatta sähköisessä muodossa rekisteriin. 
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Muilta osin ilmoituksen toimittamisessa noudatetaan, mitä 10 §:n 1 momentissa säädetään perustamisilmoi-
tuksen toimittamisesta.] 
 
 
 

17 § 
 

Viranomaisten rekisteröintivastuut 
 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään talletettavien tietojen oikeusvaikutukset määräytyvät kantarekistereitä kos-
kevien säännösten mukaan. Yritys- ja yhteisötunnusrekisteriin tehtävien merkintöjen oikeellisuudesta vastaa 
se viranomainen, jonka kantarekisteriin kyseinen tieto on tallennettu tai joka tekee merkinnän yritys- ja yhtei-
sötietojärjestelmään. 
 
 
  

20 § 
 

Tarkemmat säännökset 
 
Tarkempia säännöksiä ilmoitusten vastaanotosta, yritys- ja yhteisötunnuksen antamisesta ja sen teknisestä 
muodosta, lopettaneiden yritysten ja yhteisöjen tietojen käsittelystä yritys- ja yhteisötunnusrekisterissä, lomak-
keiden vahvistamisesta, asiakirjojen säilytyksestä ja arkistoinnista sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yl-
läpidosta annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
  
------------------------------------------------------------- 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 
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LIITE      Rinnakkaistekstit
     
 
 
 

Yritys- ja yhteisötietolaki (244/2001) 
 
 
1 § 
Lain soveltamisala 
 
Tätä lakia sovelletaan yrityksiä ja yhteisöjä yksi-
löivien yhtenäisten tunnusten antamiseen ja käyttöön 
sekä yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tunniste- ja pe-
rustietojen ilmoittamiseen, keräämiseen ja tallentami-
seen Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallituk-
sen yhteisesti ylläpitämään yritys- ja yhteisötietojär-
jestelmään, järjestelmän ylläpitämiseen ja järjestel-
mään sisältyvien tietojen luovuttamiseen. 
------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
--------------------------- 
5) yritys- ja yhteisötietojärjestelmällä automaattisen tieto-
jenkäsittelyn avulla pidettävää yhtenäistä tietojärjestel-
mää, joka muodostuu järjestelmää ylläpitävien viran-
omaisten käyttöön talletettavista rekisteröintivelvollisten 
tunniste- ja perustiedoista ja näitä tietoja sisältävästä re-
kisteristä sekä tarvittavista yhteyksistä tietoja ylläpitäviin 
järjestelmiin ja yleisiin tietoverkkoihin; 
 
 
 
9 § 
Yritys- ja yhteisötunnuksen antaminen 
 
Rekisteröintivelvolliselle annetaan yritys- ja yhteisö-
tunnus sen tekemän 10 §:ssä tarkoitetun perustamisil-
moituksen perusteella. Tunnuksen antaa joko Pa-
tentti- ja rekisterihallitus tai verovirasto. Valtioneu-
voston asetuksella voidaan myös muu ilmoituksia 
vastaanottava viranomainen oikeuttaa tunnuksen an-
tamiseen. Tunnuksen merkitsee rekisteriin sen anta-
misesta päättävä viranomainen. Tunnus voidaan an-
taa myös viranomaisen aloitteesta, jos se on tarpeen 
viranomaisen lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 § 
Lain soveltamisala  
 
Tätä lakia sovelletaan yrityksiä ja yhteisöjä yksi-
löivien yhtenäisten tunnusten antamiseen ja käyttöön 
sekä yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tunniste- ja pe-
rustietojen ilmoittamiseen, keräämiseen ja tallentami-
seen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, järjestelmän 
ylläpitämiseen sekä järjestelmään sisältyvien tietojen 
luovuttamiseen.   
 
 
------------------ 
 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmää ylläpitää Patentti- ja 
rekisterihallitus. Merkintöjä yritys- ja yhteisötieto-jär-
jestelmään sekä yritys- ja yhteisötunnusrekisteriin 
voivat tehdä Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohal-
linto. 
 
 
 
2 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
---------------------- 
5) yritys- ja yhteisötietojärjestelmällä automaattisen tieto-
jenkäsittelyn avulla pidettävää yhtenäistä tietojärjestel-
mää, joka muodostuu Patentti- ja rekisterihallituksen ja 
Verohallinnon käyttöön talletettavista rekisteröintivelvol-
listen tunniste- ja perustiedoista ja näitä tietoja sisältävästä 
rekisteristä sekä tarvittavista yhteyksistä tietoja ylläpitä-
viin järjestelmiin ja yleisiin tietoverkkoihin;  
 
 
 
9 § 
Yritys- ja yhteisötunnuksen antaminen 
 
Rekisteröintivelvolliselle annetaan yritys- ja yhteisö-
tunnus sen tekemän 10 §:ssä tarkoitetun perustamisil-
moituksen perusteella. Tunnuksen antaa ja merkitsee 
rekisteriin joko Patentti- ja rekisterihallitus tai Vero-
hallinto. Tunnus voidaan antaa myös viranomaisen 
aloitteesta, jos se on tarpeen viranomaisen lakisäätei-
sen tehtävän hoitamiseksi. 
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10 § 
Perustamisilmoitus 
 
Rekisteröintivelvollisen yrityksen tai yhteisön perus-
tamisesta tai elinkeinotoiminnan aloittamisesta tai 
kotipaikan siirtämisestä Suomeen on ilmoitettava tar-
koitusta varten vahvistetulla perustamisilmoituslo-
makkeella. Ilmoitus voidaan toimittaa Patentti- ja re-
kisterihallitukseen tai Verohallinnon toimipisteeseen.  
 
 
 
Perustamisilmoituksessa on annettava seuraavat tie-
dot ja asiakirjat: 
 
1) lomakkeen perusosassa yritys- ja yhteisötietojär-
jestelmään merkittävät 4 §:n 1 momentin mukaiset 
tiedot, tieto siitä, mihin rekistereihin ilmoittaudutaan, 
sekä asiamiehen tai muun yhdyshenkilön yhteystie-
dot; 
 
2) veroviranomaisen osassa tiedot arvonlisäverovel-
volliseksi, vakuutusmaksuverovelvolliseksi tai sään-
nöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi merkit-
semistä varten sekä tiedot ennakkoperintärekisteriin 
merkitsemistä ja ennakon määräämistä varten; 
 
 
 
-------------------------- 
 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa ja 2 momentin 3 
kohdassa säädetään, tieto kaupparekisterilain 
(129/1979) 3 §:n 1 momentin 1 ja 4–6 kohdassa tar-
koitetun yhteisön tosiasiallisista edunsaajista, lukuun 
ottamatta asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) tar-
koitettuja asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteis-
töosakeyhtiöitä, sekä ulkomaisen trustin tosiasialli-
sista edunsaajista ilmoitetaan sähköisesti sen mukai-
sesti kuin kaupparekisterilaissa säädetään 
 
 
 
 
 
 
 
Edellä 3 §:n 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut 
luonnolliset henkilöt, joilla ei ennakkoperintälain tai 
arvonlisäverolain säännösten mukaan ole velvolli-
suutta ilmoittautua rekisteröitäväksi verohallinnon 
työnantaja- tai ennakkoperintärekisteriin eikä arvon-
lisäverovelvollisten rekisteriin, sekä mainitun mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt 
voivat antaa tietonsa erikseen tätä tarkoitusta varten 
vahvistettua lomaketta käyttäen. 
 
 
 
 

 
 
 
10 § 
Perustamisilmoitus 
 
Rekisteröintivelvollisen yrityksen tai yhteisön perus-
tamisesta tai elinkeinotoiminnan aloittamisesta tai 
kotipaikan siirtämisestä Suomeen on ilmoitettava tar-
koitusta varten vahvistetulla perustamisilmoituslo-
makkeella tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmän säh-
köisessä asiointipalvelussa. Ilmoitus voidaan toimit-
taa Patentti- ja rekisterihallitukseen tai Verohallin-
toon.  
 
 
Perustamisilmoituksessa on annettava seuraavat tie-
dot ja asiakirjat: 
 
1) ilmoituksen perusosassa yritys- ja yhteisötietojär-
jestelmään merkittävät 4 §:n 1 momentin mukaiset 
tie-dot, tieto siitä, mihin rekistereihin ilmoittaudu-
taan, sekä asiamiehen tai muun yhdyshenkilön yh-
teystiedot; 
 
2) Verohallinnon osassa tiedot arvonlisäverovelvol-
liseksi, vakuutusmaksuverovelvolliseksi tai säännöl-
lisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi merkitse-
mistä varten sekä tiedot ennakkoperintärekisteriin 
merkitsemistä ja ennakon määräämistä varten, ellei 
tietoja ole toimitettu suoraan Verohallintoon; 
 
 
---------------------- 
 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa ja 2 momentin 3 koh-
dassa säädetään, seuraavat tiedot ilmoitetaan kaupparekis-
teriin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisessä asi-
ointipalvelussa: 
 
1) tieto kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentin 1 ja 5—6 
kohdassa tarkoitetun yhteisön tosiasiallisista edunsaajista, 
lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitettuja 
asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhti-
öitä; 
2) tieto ulkomaisen trustin tosiasiallisista edunsaajista, 
sekä;  
3) [tiedot asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosa-
keyhtiön perustamisesta] 

Edellä 3 §:n 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut luon-

nolliset henkilöt, joilla ei ennakkoperintälain tai arvonli-

säverolain säännösten mukaan ole velvollisuutta ilmoit-

tautua rekisteröitäväksi Verohallinnon työnantaja- tai en-

nakkoperintärekisteriin eikä arvonlisäverovelvollisten re-

kisteriin, sekä mainitun momentin 4 kohdassa tarkoitetut 

luonnolliset henkilöt voivat antaa tietonsa erikseen tätä 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010244#a244-2001
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790129
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599
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11 § 
 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään 4 §:n 1 momentin 
mukaisesti talletetun seikan muuttumisesta tulee vii-
vytyksittä tehdä ilmoitus tarkoitusta varten vahviste-
tulla ilmoituslomakkeella. Ilmoitus on tehtävä myös 
4 §:n 2 momentin 2–10 kohdan mukaisten tietojen tai 
niiden perusteissa tapahtuneiden muutosten johdosta 
samoin kuin muun sellaisen asiantilan muuttumi-
sesta, josta voimassa olevien säännösten mukaan tu-
lee ilmoittaa kantarekisteriin. 
 
 
 
 
Tieto kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentin 1 ja 4–6 
kohdassa tarkoitetun yhteisön tosiasiallisista edun-
saajista, lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiölaissa 
tarkoitettuja asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiin-
teistöosakeyhtiöitä, sekä ulkomaisen trustin tosiasial-
lisista edunsaajista ilmoitetaan sähköisesti. Muilta 
osin ilmoituksen toimittamisessa noudatetaan, mitä 
10 §:n 1 momentissa säädetään perustamisilmoituk-
sen toimittamisesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 § 
---------------------------- 
 
Sen lisäksi mitä 3 momentissa säädetään ilmoituksen 
allekirjoittamisesta, on henkilöllä, jolla on käytössään 
yritykselle sähköiseen asiointiin annettu hyväksytty 
tunnistautumistapa, oikeus allekirjoittaa sähköinen 
osoite- ja yhteystietojen muutosilmoitus. Yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmää 1 §:n nojalla ylläpitävillä vi-
ranomaisilla on oikeus yhdessä päättää tässä tarkoi-
tettujen tunnistautumistapojen hyväksyttävyydestä.  
 
 
17 § 
Ylläpitoviranomaisten rekisteröintivastuut 
 

tarkoitusta varten vahvistetulla lomakkeella tai Verohal-

linnon sähköisessä asiointipalvelussa. 

 

11 § 

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään 4 §:n 1 momentin 
mukaisesti talletetun seikan muuttumisesta tulee vii-
vytyksittä tehdä ilmoitus tarkoitusta varten vahviste-
tulla ilmoituslomakkeella tai yritys- ja yhteisötieto-
järjestelmän sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoitus 
on tehtävä myös 4 §:n 2 momentin 2–10 kohdan mu-
kaisten tietojen tai niiden perusteissa tapahtuneiden 
muutosten johdosta samoin kuin muun sellaisen asi-
antilan muuttumisesta, josta voimassa olevien sään-
nösten mukaan tulee ilmoittaa kantarekisteriin. 
 
Seuraavat tiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmän sähköisessä asiointipalvelussa: 
 
1) tieto kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentin 1 ja 5—6 
kohdassa tarkoitetun yhteisön tosiasiallisista edunsaajista, 
lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitettuja 
asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhti-
öitä; 
2) tieto ulkomaisen trustin tosiasiallisista edunsaajista;  
[3) tiedot asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosa-
keyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta , kun yhtiö on 
merkitty maanmittauslaitoksen ylläpitämään [rekisteriin], 
sekä; 
4) asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön 
yhtiöjärjestys, joka ilmoitetaan sen sisältöä muuttamatta 
sähköisessä muodossa rekisteriin.] 
 
Muilta osin ilmoituksen toimittamisessa noudatetaan, mitä 
10 §:n 1 momentissa säädetään perustamisilmoituksen toi-
mittamisesta.  
 
 
 
 
 
14§ 
--------------------------- 
 
 
 
(4 momentti kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
17 § 
Viranomaisten rekisteröintivastuut   
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Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään talletettavien tie-
tojen oikeusvaikutukset määräytyvät kantarekistereitä 
koskevien säännösten mukaan. Yritys- ja yhteisötun-
nusrekisteriin tehtävien merkintöjen oikeellisuudesta 
vastaa Patentti- ja rekisterihallitus sen kantarekiste-
reihin merkittäväksi säädettyjen tietojen osalta ja Ve-
rohallitus muiden yritys- ja yhteisötunnusrekisteriin 
merkittävien tietojen osalta.  
 
 
 
20 § 
Tarkemmat säännökset  
 
Tarkempia säännöksiä yritys- ja yhteisötunnuksen 
teknisestä muodosta, lopettaneiden yritysten ja yhtei-
söjen tietojen käsittelystä yritys- ja yhteisötunnusre-
kisterissä sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yllä-
pidosta ja kustannusten jaosta viranomaisten kesken 
samoin kuin muusta tämän lain täytäntöönpanosta an-
netaan valtioneuvoston asetuksella.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään talletettavien tie-
tojen oikeusvaikutukset määräytyvät kantarekistereitä 
koskevien säännösten mukaan. Yritys- ja yhteisötun-
nusrekisteriin tehtävien merkintöjen oikeellisuudesta 
vastaa se viranomainen, jonka kantarekisteriin kysei-
nen tieto on tallennettu tai joka tekee merkinnän yri-
tys- ja yhteisötietojärjestelmään. 
 
 
  
 
20 § 
Tarkemmat säännökset  
 
Tarkempia säännöksiä ilmoitusten vastaanotosta, yri-
tys- ja yhteisötunnuksen antamisesta ja sen tekni-
sestä muodosta, lopettaneiden yritysten ja yhteisöjen 
tietojen käsittelystä yritys- ja yhteisötunnusrekiste-
rissä, lomakkeiden vahvistamisesta, asiakirjojen säi-
lytyksestä ja arkistoinnista sekä yritys- ja yhteisötie-
tojärjestelmän ylläpidosta annetaan valtioneuvoston 
asetuksella. 
 
  
 
-------------------------------- 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 
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Liite     Asetusluonnos 
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 
yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta 

 
 

5 § 
 

Ilmoitukset 
 
Perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoituksen perusosan vahvistaa Patentti- ja rekisterihallitus. Verohallinto 
vahvistaa ilmoituksen ne osat, jotka koskevat vain Verohallinnolle annettavia tietoja. Patentti- ja rekisterihal-
litus vahvistaa osat, jotka sisältävät kauppa- yhdistys tai säätiörekisteriin merkittäviä tietoja sekä toiminta-
muodon perusteella määräytyvät liitteet. 
 
 
 

7 § 
 

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ylläpito 
 
Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallitus vastaavat kumpikin yksin tarvittavista yhteyksistä yritys- ja yhtei-
sötietojärjestelmän ja sen kantarekisterien välillä. 
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