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1 JOHDANTO 
 

 

Oikeusministeriössä laadittiin 24.3.2014 päivätty arviomuistio liiketoimintakiellon te-
hostamisesta. Arviomuistio on julkaistu oikeusministeriön verkkosivuilla. Muistiossa 
käsiteltiin lainsäädännöllisiä muutosehdotuksia liiketoimintakiellosta annettuun lakiin 
Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston tehostetun harmaan 
talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaksi antamassa periaatepää-
töksessä sanotun sekä muistiota valmisteltaessa esiin nousseiden kysymysten poh-
jalta. Muistiosta pyydettiin lausuntoja yhteensä 16 taholta ja siitä saatiin 15 lausun-
toa. Lausunnoista on julkaistu tiivistelmä (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 
18/2015). 

Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistion ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta 
luonnos hallituksen esitykseksi. Luonnoksessa ehdotetaan, että laissa tarkoitetulle 
valvontaviranomaiselle annettaisiin oikeus pyytää esitutkintaviranomaista tutkimaan 
edellytykset määrätä liiketoimintakielto. Tutkinta koskisi tilanteita, joissa liiketoiminta-
kielto voitaisiin määrätä liiketoiminnassa tehtyjen lakisääteisten velvollisuuksien 
olennaisen laiminlyönnin perusteella, mutta joissa ei olisi syyllistytty rikolliseen me-
nettelyyn. Tarkoitetun tutkinnan voisi suorittaa mikä tahansa esitutkintaviranomainen. 
Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi lakia siten, että väliaikainen liiketoi-
mintakielto raukeaisi, jollei syytettä kiellon perusteena olevasta rikollisesta menette-
lystä ole nostettu nykyisen vuoden sijaan kahden vuoden kuluessa kiellon määrää-
misestä. Esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän oikeutta saada tietoja päättyneistä liike-
toimintakielloista ehdotetaan laajennettavaksi. Luonnos sisältää myös ehdotuksen 
lain soveltamisalan laajentamisesta yksityisen elinkeinonharjoittajan kirjanpitolaissa 
tarkoitettuun ammattitoimintaan. Lisäksi luonnoksessa on tarpeellisina pidetyt ehdo-
tukset rikostorjunnasta Tullissa annetun lain, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolai-
toksessa annetun lain, konkurssilain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnas-
ta annetun lain muuttamisesta. 

Esitysluonnoksesta pyydettiin lausuntoja yhteensä 31 taholta. Lausuntojen antami-
sen määräaika oli 10.2.2016. Esitysluonnoksesta saatiin 27 lausuntoa. Tarkemmat 
tiedot siitä, miltä tahoilta lausuntoja pyydettiin ja saatiin, ovat tämän tiivistelmän jak-
sossa 4. 
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2 YHTEENVETO LAUSUNNOISTA 
 

 

Selvä valtaosa lausunnonantajista kannatti ehdotusta siitä, että tietyille valvontavi-
ranomaisille annettaisiin oikeus pyytää esitutkintaviranomaista tutkimaan edellytyk-
set määrätä ei-rikosperusteinen liiketoimintakielto. Ehdotusta vastustaneissa lausun-
noissa joko kyseenalaistettiin sen tarkoituksenmukaisuus tai viitattiin riskiin siitä, että 
tarpeetonta tutkimispyyntöä voitaisiin käyttää painostuskeinona. Valtakunnanvoudin-
viraston ja Helsingin ulosottoviraston lausunnoissa ehdotusta pidettiin sinänsä perus-
teltuna, mutta tuotiin esiin mahdollisten ongelmatilanteiden syntyminen suhteessa 
ulosottokaaren 3 luvun 73 §:n kieltoon luovuttaa eräitä tietoja. 

Vain muutamassa lausunnossa käsiteltiin ehdotusta tutkintaan oikeutettujen esitut-
kintaviranomaisten piirin laajentamisesta. Keskusrikospoliisi kannatti ehdotusta eräin 
täsmennysehdotuksin. Tulli kannatti muutosehdotusta ja ehdotti lisäksi, että selvyy-
den vuoksi säädettäisiin poliisimiehen oikeuksien soveltumisesta myös tullimieheen 
tilanteissa, joissa liiketoimintakieltoon määräämistä tutkitaan muussa yhteydessä 
kuin esitutkinnassa. Sisäministeriön rajavartio-osasto piti Rajavartiolaitosta koskevaa 
ehdotusta tarkoituksenmukaisena siltä osin, kuin kyse on liiketoimintakiellon edelly-
tysten tutkimisesta esitutkinnan yhteydessä. Sen sijaan se piti tarkoituksettomana 
sitä, että Rajavartiolaitokselle asetettaisiin velvollisuus tutkia valvontaviranomaisen 
pyynnöstä edellytykset liiketoimintakiellon määräämiseksi muun kuin esitutkinnan 
yhteydessä. Poliisihallitus, Tuomariliitto ja professori Tolvanen kannattivat ehdotusta. 

Väliaikaisen liiketoimintakiellon määräajan pidentämistä kannatettiin selvässä valta-
osassa asiaa käsitelleistä lausunnoista. Kannatusta perusteltiin useimmiten talousri-
kosasioiden laajuudella. Ehdotusta vastustaneet pitivät sitä tarpeettomana tai viitta-
sivat väliaikaisen kiellon määräämiskynnyksen alhaisuuteen tai riskiin esitutkinta-
aikojen pidentymisestä. 

Päättyneitä liiketoimintakieltoja koskevan tiedonsaantioikeuden laajennusta käsitel-
tiin seitsemässä lausunnossa. Osassa lausunnoista laajennusta kannatettiin, ja 
osassa sitä pidettiin suppeasti perusteltuna. Valtakunnanvoudinvirasto totesi, että 
oikeus saada liiketoimintakieltorekisteristä tietoja päättyneistä liiketoimintakielloista 
olisi tarpeellinen myös ulosottoviranomaiselle. 

Soveltamisalan laajentaminen yksityisen elinkeinonharjoittajan kirjanpitolaissa tarkoi-
tettuun ammattitoimintaan jakoi mielipiteitä, joskin vain kahdeksassa lausunnossa 
asia otettiin nimenomaisesti esiin. Puolessa näistä lausunnoista ehdotusta kannatet-
tiin viittaamalla muun muassa sääntelyn selkeytymiseen, valvonnan helpottumiseen 
ja yhdenvertaisuuteen. Puolessa lausunnoista ehdotusta vastustettiin viittaamalla 
muun muassa liiketoimintakiellon suhteettomaan ankaroitumiseen, elinkeinovapau-
teen ja bulvaanijärjestelyiden kasvamisen riskiin. 

Liiketoimintakieltorekisterin saattamista yleisesti saataville yleisen tietoverkon avulla 
vastustettiin arviomuistion lausuntopalautteen yhteydessä useimmissa lausunnoissa. 
Hallituksen esitysluonnokseen ei otettu tätä koskevaa ehdotusta. Neljä lausunnonan-
tajaa piti tätä valitettavana ja esitti asian harkitsemista uudelleen.  
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3 LAUSUNTOJEN SISÄLTÖ ASIAKOHDITTAIN 
 

 

3.1 Oikeus pyytää liiketoimintakiellon edellytysten tutkimista sekä 
tutkintaan oikeutetut esitutkintaviranomaiset 

 

Sisäministeriö kannattaa ehdotusta siitä, että tietyille valvontaviranomaisille annet-
taisiin oikeus pyytää esitutkintaviranomaista tutkimaan edellytykset määrätä liiketoi-
mintakielto. 

Turun hovioikeus katsoo, että valvontaviranomaisten toimintavaltuuksien laajenta-
misen siten, että näille annetaan oikeus pyytää esitutkintaviranomaisia tutkimaan 
liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten täyttyminen, voidaan olettaa virtavii-
vaistavan liiketoiminta-asioiden tutkintaa. 

Helsingin käräjäoikeus pitää kannatettavana, että valvontaviranomaiset, jotka par-
haiten ovat perillä valvottaviensa toiminnasta, voivat tuoda esille havaintojaan mah-
dollisesti määrättävää liiketoimintakieltoa varten. 

Helsingin syyttäjänvirasto toteaa, että liiketoimintakieltovaatimuksen perustelemi-
nen tuomioistuimelle on sitä helpompaa, mitä paremmin itse pääasiassa eli talousri-
kosprosessissa on onnistuttu esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja tuomioistuimissa, 
ja että varsinaisen rikosprosessin ulkopuolella esitetty liiketoimintakieltovaatimus on 
käytännössä esitutkintaviranomaisten ja syyttäjien rajallisten resurssien haaskausta. 
Syyttäjänvirasto toteaa tilastojen osoittavan, että tällaisia vaatimuksia tehdään käy-
tännössä perin harvoin. Se katsoo, että liiketoimintakiellon edellytysten tutkinnan 
pyytämiseen oikeutettujen piirin laajentaminen aiheuttaisi vaaran, että käytettävissä 
olevat rajalliset resurssit ohjautuisivat sivuraiteille varsinaisen talousrikostorjunnan 
tästä kärsiessä. Liiketoimintakiellon edellytysten tutkinnan käynnistäminen tulisi syyt-
täjänviraston näkemyksen mukaan olla yksin vaatimuksen esittämiseen oikeutetun 
eli syyttäjän päätettävissä. Tällöin tutkinta tehtäisiin vain, kun liiketoimintakieltoon 
määräämiselle on todellista tarvetta. 

Pohjanmaan syyttäjänviraston kokemuksen mukaan liiketoimintakiellon edellytys-
ten tutkinta on liittynyt ainoastaan esitutkinnan yhteyteen ja lakisääteisten velvolli-
suuksien laiminlyöntiä on suhteellisen harvoin käytetty liiketoimintakieltovaatimusten 
perusteena tai tuomioistuimen perusteluissa lain 3 §:n 1 momentin 2) kohdan mukai-
sen menettelyn lisäksi liiketoimintakiellon perusteena. Tähän liittyvät ehdotetut muu-
tokset korostavat 3 §:n 1 momentin 1) kohdan mukaisten velvollisuuksien laiminlyön-
tiä liiketoimintakiellon perusteena sekä selventävät eri viranomaisten toimivaltaa ja 
työnjakoa. Liiketoimintakiellosta annetun lain 19 a §:n 2 momenttiin ehdotettu sään-
nös siitä, että myös lain 21 a §:n 3 momentissa mainitut valvontaviranomaiset voivat 
itsenäisesti pyytää liiketoimintakiellon edellytysten tutkintaa, on syyttäjänviraston 
käsityksen mukaan perusteltu. Nämä viranomaiset voivat valvonnassa heille tullei-
den tietojen perusteella arvioida laiminlyöntien vakavuutta ja esittää pyynnön suo-
raan esitutkintaviranomaiselle. 
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Poliisihallitus kannattaa valvontaviranomaisille annettavaa oikeutta pyytää esitut-
kintaviranomaista tutkimaan edellytykset liiketoimintakiellon määräämiselle sekä Tul-
lille ja rajavartiolaitokselle esitettyä oikeutta suorittaa poliisin lisäksi määräämisen 
edellytysten tutkinnat. 

Keskusrikospoliisi (KRP) lausuu, että kuten esitysluonnoksessa on todettu, liike-
toimintakieltoasian edellytysten tutkinta perustuu nykyisin käytännössä pääsääntöi-
sesti asian taustalla olevan rikosasian esitutkintaan (ns. rikosperusteinen liiketoimin-
takielto, liiketoimintakieltolaki 3 §:n 1 momentin 2-kohta). Lakisääteisten velvoitteiden 
rikkomiseen perustuva liiketoimintakielto on toistaiseksi jäänyt käyttämättömäksi py-
käläksi (liiketoimintakieltolaki 3 §:n 1 momentin 1-kohta). Tästä tilanteesta johtuen 
KRP pitää varsin perusteltuna tehostaa kyseisen perusteen käyttöä. 

KRP katsoo, että edellä mainittu seikka huomioiden on esityksen mukaisesti perus-
teltua selventää, kuka olisi oikeutettu pyytämään liiketoimintakieltolain 3 §:n 1 mo-
mentin 1-kohtaan perustuvan liiketoimintakieltoasian tutkintaa. Hallituksen esitystä 
koskevassa luonnoksessa pidetään perusteltuna, että kaikki lain 21 a §:n 3 momen-
tissa mainitut valvontaviranomaiset voisivat pyytää esitutkintaviranomaisilta liiketoi-
mintakiellon edellytysten tutkintaa laiminlyöntiperusteella (s. 7). Erikseen esityksessä 
on todettu, että oikeus pyytää liiketoimintakieltoasian tutkimista muissa kuin rikospe-
rusteisissa asioissa olisi konkurssiasiamiehellä (HE-luonnos, s. 11). KRP suhtautuu 
asiaan myönteisesti. Esitetty malli selventäisi merkittävästi lakisääteisten velvolli-
suuksien rikkomiseen perustuvan liiketoimintakiellon käyttämistä ja asiaan liittyvää 
prosessia. Lisäksi esitys täydentäisi positiivisella tavalla valvontaviranomaisten roolia 
liiketoimintakiellon tehokkaammassa käyttämisessä.   

KRP toteaa edelleen, että samalla tulee tutkinnan tehokkaaksi suorittamiseksi var-
mistaa se, että valvontaviranomaisella tulee olla velvollisuus toimittaa tarpeelliset 
tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä liiketoimintakieltoasian tutkimista varten 
(HE-luonnos, s. 8) ja toisaalta että esitutkintaviranomaisilla on sellainen tiedonsaan-
tioikeus, mikä mahdollistaa tarpeellisen tiedon saamisen liiketoimintakieltoasian tut-
kimiseksi (HE-luonnoksen sivu 8 koskien tullin ja rajavartiolaitoksen tiedonsaantioi-
keuteen koskevia muutoksia liittyen liiketoimintakieltoasian tutkintaan).  

Samassa yhteydessä on myös perusteltua selventää lain 19 a §:n sisältöä siten, että 
myös muu esitutkintaviranomainen kuin poliisi voi suorittaa liiketoimintakieltoasian 
määräämistä tai pidentämistä koskevassa asiassa tutkinnan syyttäjän tai valvontavi-
ranomaisen pyynnöstä (s. 7). Tässä yhteydessä on kuitenkin KRP:n mukaan syytä 
kiinnittää huomiota seuraavaan seikkaan. 

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että muutkin esitutkintaviranomaiset suorittaisivat 
liiketoimintakieltoasian edellytysten tutkinnan poliisitutkintana. Poliisilain 6 luvun 
1 §:n mukaan poliisitutkinnalla tarkoitetaan poliisin toimitettavaksi tarkoitettua tutkin-
taa. KRP:n näkemyksen mukaan oikeusministeriön tulisikin harkita 19 a §:n 2 mo-
mentin viittaussäännöksen sijaan poliisilain 6 luvun poliisitutkintaa koskevien sään-
nösten sijoittamista erikseen liiketoimintakieltolakiin soveltuvin osin. Liiketoimintakiel-
tolaissa olisi siten oma lukunsa "liiketoimintakieltoasian tutkinta", jossa olisi liiketoi-
mintakieltoasian tutkintaa koskevat säännökset. Poliisitutkintaa koskevassa luvussa 
on neljä pykälää, joten liiketoimintakieltoa koskeva laki ei merkittävästi laajenisi. 
KRP:n mukaan tilanne muodostuisi ehdotetussa muodossa erikoiseksi, jos muut kuin 
poliisiviranomaiset suorittaisivat poliisitutkintaa. 
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Lisäksi KRP haluaa selvyyden vuoksi kiinnittää huomiota siihen, että esitysluonnok-
sessa ei oteta kantaa, kenelle esitutkintaviranomaisista valvontaviranomainen tekee 
pyynnön ei-rikosperusteisen liiketoimintakieltoasian tutkimiseksi. Lähtökohdan tulee 
olla se, että poliisi on rikostorjunnan yleisviranomainen, jonka vuoksi pääsääntöisesti 
ilmoitus liiketoimintakieltoasian tutkimiseksi tulee valvontaviranomaisten toimesta 
tehdä poliisille. Muista esitutkintaviranomaisista lähtökohtana tulee olla se, että esi-
merkiksi tullin rikostorjunta tutkisi omasta organisaatiostaan tehdyt ilmoitukset. 
KRP:n mukaan oikeusministeriön tulee epäselvyyksien välttämiseksi ottaa tämä 
seikka huomioon luonnoksen jatkokäsittelyssä. 

Tulli toteaa, että kyseisen 19 a §:n voimassa olevan muodon nojalla Tulli on ollut 
velvollinen toimittamaan liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten tutkinnan sil-
loin, kun Tullin suorittamassa esitutkinnassa on ollut liiketoiminnassa tehty lain 3 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu epäilty rikos. Sen sijaan säännös ei ole oikeutta-
nut Tullia suorittamaan kyseistä tutkintaa muissa tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun 
syyttäjä on muuhun kuin esitutkintaan liittyen pyytänyt toimittamaan liiketoimintakiel-
lon määräämisen edellytysten tutkinnan. 

Ehdotetussa muodossa Tullin oikeus liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten 
tutkintaan laajenisi ainakin periaatteessa kaikkiin niihin tilanteisiin, joissa myös poliisi 
voi kyseisen tutkinnan suorittaa. Tulli voisi siis suorittaa kyseisen tutkinnan myös 
syyttäjän tai lain 21 a §:n tarkoittaman valvontaviranomaisen pyynnöstä. Koska Tulli 
on myös itse kyseisen säännöksen tarkoittama valvontaviranomainen, tarkoittaisi 
tämä esitysluonnoksenkin mukaan sitä, että Tulli voisi esimerkiksi veronkorotuksen 
määrättyään tutkia tarvittaessa oma-aloitteisesti myös liiketoimintakieltoon määrää-
misen edellytykset. Silloin, kun muu pykälässä säädetty valvontaviranomainen pyy-
tää Tullia toimittamaan liiketoimintakiellon edellytysten tutkinnan, olisi tämän viran-
omaisen toimitettava Tullille asian tutkimiseksi välttämättömät tiedot. Lain 19 a §:n 
muutoksen mukaan Tullilla olisi mahdollisuus suorittaa tutkinta myös epäiltäessä 
liiketoimintakiellon rikkomista. 

Tulli kannattaa liiketoimintakieltolain 19 a §:n muutosta ehdotetussa muodossaan. 

Lopuksi Tulli toteaa, että tutkiessaan liiketoimintakiellon määräämisen edellytyksiä 
muutoin kuin esitutkinnan yhteydessä myös sen sovellettavaksi tulisivat poliisilain 
6 luvun poliisitutkintaa koskevat säännökset. Tämä on otettu luonnoksessa huomi-
oon siten, että ehdotetussa liiketoimintakieltolain 19 a §:n muutoksessa määriteltäi-
siin ne Tullin virkamiehet, joihin sovelletaan mainitun luvun säännöksiä päällystöön 
kuuluvista poliisimiehistä. Tulli katsoo, että tämän lisäksi tulisi selvyyden vuoksi sää-
tää poliisilain 6 luvun 4 §:n mukaisten poliisimiehen oikeuksien soveltumisesta myös 
tullimieheen tilanteissa, joissa liiketoimintakieltoon määräämiset tutkitaan muussa 
yhteydessä kuin esitutkinnassa. 

Sisäministeriön rajavartio-osasto toteaa, että voimassa oleva liiketoimintakieltoa 
koskeva lainsäädäntö on ollut osin tulkinnanvarainen liiketoimintakiellon edellytysten 
tutkimiseen oikeutettujen esitutkintaviranomaisten osalta. Ehdotetun liiketoimintakiel-
losta annetun lain 19 a §:n mukaan jos henkilö on epäiltynä liiketoiminnassa tehdys-
tä rikoksesta, jota ei voida pitää vähäisenä tai lain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
liiketoiminnassa tehdystä rikoksesta, on esitutkinnan yhteydessä tutkittava edellytyk-
set määrätä liiketoimintakielto. Säännös velvoittaisi jatkossa kaikkia esitutkintaviran-
omaisia liiketoimintakiellon edellytysten tutkimiseen. Liiketoimintakiellosta annetun 
lain 3 §:n 3 momentin mukaisia rikoksia ovat muun ohella rikoslain 25 luvun 3 ja 
3 a §:ssä mainitut ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa, jotka kuuluvat Rajavartiolai-



13 

toksen rikostorjunnan ydinalueelle. Myös esimerkiksi Rajavartiolaitoksen tutkimissa 
liiketoiminnassa tehdyissä epäillyissä ympäristörikoksissa tulee jatkossa tutkia edel-
lytykset liiketoimintakiellon määräämiselle. 

Rajavartio-osasto pitää muutosta kannatettavana. Esityksessä tulisi vielä kuitenkin 
selventää se, mitä toimivaltuuksia esitutkintaviranomaisella on käytössään liiketoi-
mintakiellon edellytysten selvittämiseksi esitutkinnan yhteydessä. Kysymykseen voi 
tulla esimerkiksi tilanne, jossa suoritettava toimenpide ei olisi tarpeen tutkittavan ri-
koksen selvittämiseksi, mutta sitä tarvittaisiin samassa yhteydessä suoritettavan lii-
ketoimintakiellon edellytysten selvittämiseksi. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että liiketoimintakiellosta annetun lain 19 a §:ään li-
sättäisiin uusi 2 momentti, jossa annettaisiin lain 21 a §:n 3 momentissa mainitulle 
valvontaviranomaiselle syyttäjän lisäksi oikeus pyytää miltä tahansa esitutkintaviran-
omaiselta liiketoimintakiellon edellytysten tutkintaa. Edellä mainittu tutkinta koskisi 
lain 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisia tilanteita, joissa on kyse liiketoimintaan 
liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien olennaisesta laiminlyönnistä, mutta joissa ei 
ole syyllistytty rikolliseen menettelyyn. Ehdotuksen mukaan velvollisuus tutkinnan 
suorittamiseen olisi kaikilla esitutkintaviranomaisilla ja tutkinta suoritettaisiin noudat-
taen poliisilain (872/2011) 6 luvun säännöksiä poliisitutkinnasta. Esityksessä on to-
dettu, että käytännössä tutkinnan voisi suorittaa poliisin lisäksi Tulli ja mahdollisesti 
myös Rajavartiolaitos. 

Rajavartio-osasto toteaa, että Rajavartiolaitos ei ole liiketoimintakiellosta annetun 
lain nojalla liiketoimintakieltoa valvova viranomainen eikä se myöskään tutki rikoslain 
(39/1889) 16 luvun 11 §:ssä rangaistavaksi säädettyä liiketoimintakiellon rikkomista. 
Rajavartio-osasto ei pidä tarkoituksenmukaisena, että sille säädettäisiin velvollisuus 
tutkia liiketoimintakiellon määräämisen edellytyksiä muutoin, kuin esitutkinnan yhtey-
dessä. Rajavartiolaitoksen toimialan osalta on vaikea hahmottaa tilanteita, joissa 
tällainen tutkinta voisi ylipäätään tulla kysymykseen. Esityksen vaikutusarvioinnissa 
on todettu, että liiketoimintakiellon määrääminen muun kuin rikollisen menettelyn 
perusteella on ollut erittäin harvinaista, eikä tilanteen ole syytä olettaa muuttuvan 
merkittävästi. Mikäli Rajavartiolaitokselle säädettäisiin velvollisuus myös muun kuin 
esitutkinnan yhteydessä suoritettavan liiketoimintakiellon edellytysten tutkintaan, 
edellyttäisi se Rajavartiolaitoksen henkilöstön laajempaa kouluttamista tehtävään, 
jolla ei lähtökohtaisesti ole liittymäpintaa Rajavartiolaitoksen toimintaan. Rajavartio-
osaston mukaan tätä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena huomioiden, että nämä 
tutkinnat ovat olleet muutoinkin käytännössä harvinaisia ja esityksen mukaan lähtö-
kohta olisi edelleen se, että poliisi suorittaisi tutkinnat näissä tapauksissa. 

Valtakunnanvoudinvirasto toteaa arvioinnin taustaksi, että vuonna 2015 ulosoton 
velallisasiakkaista yritys- ja yhteisövelallisia oli 65.000, mikä on noin 10 prosenttia 
velallisasiakkaiden kokonaismäärästä. Tässä luvussa eivät ole mukana elinkeinotoi-
mintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt. Harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 
tekemän ilmiöselvityksen mukaan suuri osa eli 48 prosenttia ulosoton yritysvelallisis-
ta on lakanneita tai toimimattomia ja heillä on 55 prosenttia veloista (Harmaan talou-
den selvitysyksikön 13.9.2012 julkaisema ilmiöselvitys 33/2011, Ulosoton velalliskar-
toitus). Selvityksessä yritys on luokiteltu toimimattomaksi, kun se ei ole rekisteröity-
neenä työnantaja-, ennakkoperintä- tai arvonlisäverorekisteriin. Ilmiöselvitykseen 
pohjautuvan selvityksen mukaan ulosottomenettelyssä varattomaksi v. 2009–2013 
todetuista, y-tunnuksin yksilöitävissä olevista yrityksistä (yht. 27 831 yritystä kuului 
tähän kohdejoukkoon) 87 prosenttia oli poistettu ennakkoperintärekisteristä, joista 
kaksi kolmesta erilaisilla laiminlyöntiperusteilla ja 22 prosenttia toiminnan lopettami-
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sen johdosta. Kohdejoukon yritysten verovelan kokonaismäärä oli yli 908 miljoonaa 
euroa. Noin 10 prosenttia kohdejoukon yrityksistä oli verotarkastettu vähintään ker-
ran. Tästä määrästä yli puolet oli harmaan talouden tarkastuksia. Kirjanpidon havait-
tiin olevan epäluotettava tai se puuttui yhteensä 36 prosentissa tehdyistä tarkastuk-
sista. Alle 1,4 % yrityksistä oli sellaisia, joiden organisaatiohenkilöllä oli voimassa 
oleva liiketoimintakielto. (Harmaan talouden selvitysyksikön 2.9.2014 julkaisema sel-
vitys Ulosottomenettelyssä varattomaksi todetut yritykset.) 

Valtakunnanvoudinvirasto lausuu, että suunniteltujen muutosten tarkoituksena on 
tehostaa liiketoimintakieltoa. Edellä sanotun perusteella voidaan todeta, että ulos-
otossa on potentiaalisesti suuri joukko yritysvelallisia, joiden osalta lakisääteisten 
velvollisuuksien olennaiselle laiminlyönnille asetetut kriteerit saattaisivat täyttyä esi-
merkiksi sillä perusteella, että yrityksen kirjanpito on laiminlyöty liiketoimintakieltolain 
3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, eli kirjanpitovelvollisen taloudellista tulosta ja 
asemaa tai kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan kannalta olennaisia liiketapahtumia ei 
kyetä selvittämään ilman kohtuutonta vaivaa. Kuten edellä olevista HTSY:n selvityk-
sistä ilmenee, suuri osa ulosoton yritysvelallisista on toimimattomia ja poistettu en-
nakkoperintärekisteristä nimenomaan laiminlyöntiperusteella. Yleisesti voidaan sa-
noa, että yritysvelallisten osalta on hyvin tyypillistä, että tositeaineisto on puutteelli-
nen tai väärä, sitä ei ole jäljestetty lainkaan, tai tositteita ei löydy. Lainkohdassa tar-
koitettu vahingollisuusedellytys puolestaan täyttynee näiden velallisten osalta usein 
siitä syystä, että yritykset tyypillisesti velkaantuvat nimenomaan verojen ja muiden 
julkisoikeudellisten suoritusten laiminlyönnin vuoksi. HTSY:n ilmiöselvityksen mu-
kaan yritysvelallisista 91 prosenttia on verovelkaisia. Samassa selvityksessä tode-
taan, että yritysten ja yritysyhteyden omaavien luonnollisten henkilöiden velat ovat 
keskimääräistä huomattavasti suuremmat. Velat jakautuivat ilmiöselvityksen laati-
misajankohtana siten, että jokaisella organisaatiolla oli keskimäärin velkaa noin 
61.500 euroa. Tällä perusteella voitaneen arvioida, että ulosotossa on löydettävissä 
pyynnön tekemiseen kriteerit täyttäviä tapauksia kohtalaisen suuri määrä. Valtakun-
nanvoudinvirasto pitää suunniteltua lakimuutosta siten hyvänä asiana. 

Valtakunnanvoudinvirasto toteaa, että ulosottoviranomaisen tulee kuitenkin ottaa 
huomioon tietoja luovuttaessaan itsekriminointisuoja, josta säädetään ulosottokaaren 
3 luvun 73 §:ssä. Säännöksen mukaan ulosottomies ei saa luovuttaa tietoa, joka on 
olennaisin osin saatu velalliselta kysyttäessä, jos vastauksesta käy ilmi, että velalli-
nen on saattanut syyllistyä muuhun kuin ulosottomenettelyssä tarkoitettuun rikok-
seen, ja tiedon luovuttaminen saattaa hänet siinä menettelyssä syytteen vaaraan. 
On jossain määrin ongelmallista, että ulosottoviranomainen joutuu arvioimaan, onko 
pyyntö tutkia liiketoimintakiellon määräämisen edellytykset perusteltu, mutta liiketoi-
mintakieltolain 2 §:ssä tarkoitettua henkilöä ei kuitenkaan ole syytä epäillä rikoksen 
tekemisestä. Luovuttaessaan tietoa ehdotetun liiketoimintakieltolain säännöksen 
perusteella ulosottomiehen tulisi kuitenkin pystyä mainittu arviointi suorittamaan, 
mikäli ulosottomies on saanut tiedon laiminlyönnistä olennaisin osin velalliselta. Toki 
esimerkiksi kirjanpitovelvollisuuden laiminlyönti on tyypillisesti havaittavissa ulosot-
tomiehen omissa selvityksissä, jolloin itsekriminointisuoja ei tule sovellettavaksi. Täl-
tä osin koulutuksen ja ohjeistuksen tarjoaminen ulosottomiehille on kuitenkin tar-
peen. 

Valtakunnanvoudinvirasto lausuu edelleen, että kokonaan toinen kysymys on, kuinka 
paljon esitutkintaviranomaisilla on resursseja ryhtyä tutkimaan ulosottoviranomaisen 
tai muun valvontaviranomaisen pyynnöstä edellytyksiä määrätä liiketoimintakielto 
muulla kuin rikollisen menettelyn perusteella, vaikka pyynnön esittämiseen kriteerit 
täyttäviä tapauksia ulosottomenettelyssä löytyisikin ja pyyntöjä tehtäisiin. Kuten 
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luonnoksessakin on todettu, liiketoimintakiellon määrääminen muulla kuin rikollisen 
menettelyn perusteella on ollut erittäin harvinaista, eikä tilanteen ole syytä olettaa 
muuttuvan merkittävästi. Siten lakimuutoksen vaikutukset liiketoimintakiellon tehos-
tamiseen jäänevät tältä osin vaatimattomiksi. Valtakunnanvoudinvirasto pitäisi hyvä-
nä keinona tehostaa liiketoimintakieltoa esimerkiksi siten, että liiketoimintakieltoon 
määrätyt henkilöt olisivat haettavissa yksitellen samaan tapaan kuin nyt on mahdol-
lista hakea YTJrstä verovelvoitteensa laiminlyöneet yrittäjät, jotka on poistettu en-
nakkoperintärekisteristä laiminlyönnin perusteella. Tämä olisi myös perusteltua ver-
rattaessa pelkän verovelvollisuuden laiminlyönnin moitittavuutta menettelyn, joka on 
johtanut liiketoimintakiellon määräämiseen, moitittavuuteen. 

Helsingin ulosottovirasto katsoo, että on kannatettavaa antaa ulosottoviranomai-
selle oikeus pyytää esitukintaviranomaista tutkimaan edellytykset liiketoimintakiellon 
määräämiseen. Ulosottoviranomaisilla tulee useissa tapauksissa eteen tapauksia, 
joissa henkilö selvästi syyllistyy lakisääteisten velvollisuuksien olennaiseen laimin-
lyöntiin. Näiden tapausten saattaminen esitutkintaviranomaisen tietoon edesauttaa 
Helsingin ulosottoviraston käsityksen mukaan osaltaan harmaan talouden torjumista. 

Toisaalta ulosottoviranomaisilla voi tulla esille tapauksia, joissa velallinen itse antaa 
totuusvelvollisuuden nojalla tietoja, joissa hän tosiasiassa tunnustaa muun kuin 
ulosottomenettelyssä tapahtuneen rikoksen ja samalla esille tulee muita seikkoja, 
joiden perusteella olisi syytä pyytää liiketoimintakiellon tutkintaa. Ulosottokaaren 
3 luvun 73 § 1 momentin 2 kohdan mukaan ulosottomies ei saisi tässä tapauksessa 
luovuttaa tietoja mahdollisesta rikoksesta, mutta liiketoimintakiellon edellytysten tut-
kimisen ilmoittamisen kynnys voisi kuitenkin ylittyä. Helsingin ulosottovirasto pitää 
mahdollisena, että esimerkiksi ongelmissa oleva yrittäjä ei halua tulla selvittämään 
asiaansa ulosottoviranomaiselle, jos hänellä on riski siitä, että ulosottoviranomainen 
tekee pyynnön esitutkintaviranomaiselle liiketoimintakiellon edellytysten tutkimisesta. 

Suomen Asianajajaliitolla ei ole huomautettavaa 19 a §:ssä esitettyyn näkemyk-
seen muiden esitutkintaviranomaisten tiedonsaannista eikä tutkintaoikeuden laajen-
tamisesta muihin esitutkintaviranomaisiin. Sen sijaan tutkintaviranomaisille kyseises-
sä pykälässä asetettua velvoitetta käynnistää liiketoimintakiellon edellytysten tutkinta 
muun kuin syyttäjän pyynnöstä Asianajajaliitto pitää tarkoituksettomana ja jopa hai-
tallisena. Asianajajaliiton mukaan tätä tutkinnan käynnistämisen uhkaa voitaisiin pa-
himmillaan käyttää mielivaltaisesti painostuskeinona esimerkiksi verojen tai palkka-
turvasaatavien perinnässä. Liiketoimintakiellon määrää yleinen alioikeus syyttäjän 
vaatimuksesta myös silloin, kun kysymys on muun kuin rikoksen johdosta määrättä-
västä liiketoimintakiellosta tai väliaikaisesta liiketoimintakiellosta, joten syyttäjällä 
tulisi olla yksinomainen oikeus päättää tutkinnan käynnistämisestä. Vuonna 2014 
voimaan tulleen esitutkintalain esitöissä ja lainvalmisteluun liittyvissä lausunnoissa 
on painotettu syyttäjän ja esitutkintaviranomaisten yhteistyön kehittämisen tärkeyttä. 
Ehdotus olisi esitetyssä muodossa ristiriidassa mainitun tavoitteen kanssa. Syyttäjä-
laitoksen resurssien tulee myös olla riittäviä, jotta asioiden läpimenoaikoja saadaan 
lyhennettyä nykyisestä merkittävästi ja syyttäjän ohjaavaa roolia esitutkinnassa voi-
daan vahvistaa. 

Asianajajaliitto toteaa, että mikäli tutkinnan aloittamista pyytävien viranomaisten piiriä 
laajennetaan nykyisestä, on lain toteutumista seurattaessa syytä kerätä tilastotietoa 
siitä, kuinka usein eri valvontaviranomaiset ovat tutkinnan aloittamista pyytäneet. 
Edelleen tavoitteena tulee olla nopea tutkinta, eikä pelkästään tutkinnan käynnistä-
minen saa rikkoa syyttömyysolettamaa siten, että se voisi vaikuttaa esimerkiksi 
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luottokelpoisuuteen tai kohdeyrityksen osallistumiseen julkisten hankintojen tarjous-
kilpailuihin. 

Suomen Lakimiesliitto toteaa, että aloiteoikeus liiketoimintakiellon edellytyksiä kos-
kevan tutkinnan osalta sellaisissa liiketoimintavelvoitteiden rikkomisissa, jotka eivät 
ole rikoksia, on tähän asti ollut ainoastaan syyttäjällä. Aloiteoikeuden laajentaminen 
muille viranomaisille on ongelmallista. Liiketoimintavelvoitteiden rikkomuksia voisivat 
olla esimerkiksi verorästit, jolloin ehdotetun säännöksen mukaan veroviranomainen 
voi pyytää poliisia suorittamaan liiketoimintakiellon rikkomista koskevan tutkinnan. 
Tähän tutkintaan sovellettaisiin ainoastaan poliisilain poliisitutkintaa koskevia sään-
nöksiä, jolloin muun muassa näytön hankkimiseksi on käytettävissä ainoastaan vä-
häisiä pakkokeinoja. Lakimiesliitto katsoo, että liiketoimintakiellon kohdalla on perus-
teltua pysyttäytyä vakavimpien tapausten esiin nostamisessa ja valvonnassa, eikä 
laajentaa liiketoimintakiellon soveltamisalaa tutkinnan osalta myös ei-rikolliseen me-
nettelyyn. 

Suomen tuomariliitto kannattaa ehdotusta, koska epäillyissä tapauksissa valvonta-
viranomaisella, jonka velvollisuutena on jo muutoinkin kiinnittää huomiota liiketoimin-
takiellon noudattamisen toteutumiseen, on tosiasiallinen mahdollisuus tunnistaa ti-
lanteet, joissa lakisääteisiä velvollisuuksia olennaisesti laiminlyödään. Tällaisia lai-
minlyöntejä voisivat olla muun muassa verorästit, jolloin veroviranomainen voisi pyy-
tää esitutkintaviranomaista suorittamaan tutkinnan. Liiketoimintakiellon edellytykset 
voisivat jäädä tutkimatta ilman esitettyä muutosta esimerkiksi tilanteessa, jossa vero-
viranomainen on määrännyt veronkorotuksen verojen laiminlyönnin perusteella, eikä 
asia tule ne bis in idem -säännön vuoksi enää rikoksena tutkittavaksi tuomiois-
tuimeen. Tuomariliiton mukaan ehdotusta myöntää mahdollisuus liiketoiminnan edel-
lytysten tutkintaan myös muille esitutkintaviranomaisille sekä valvontaviranomaisen 
velvollisuutta luovuttaa ilman pyyntöä välttämättömät tiedot salassapitovelvollisuu-
den estämättä esitutkintaviranomaiselle on syytä puoltaa ehdotuksessa mainituilla 
perusteilla. 

Lääkäriliitto lausuu, että ehdotuksen mukaan syyttäjän ja erikseen nimettyjen viran-
omaisten lisäksi myös muut laissa todetut valvontaviranomaiset, jotka hoitavat elin-
keinotoimintaan liittyviä lupa- ja valvonta-asioita (joita terveydenhuollon osalta ovat 
aluehallintovirastot ja Valvira), voisivat pyytää liiketoimintakiellon tutkintaa. Tätä pe-
rustellaan sillä, että valvontaviranomaisille saattaa tyypillisimmin kertyä tehtäviensä 
perusteella tietoa, jolla saattaa olla merkitystä liiketoimintakiellon määräämisen edel-
lytysten arvioinnissa, ja tarkoituksenmukaisempana voidaan pitää, että valvontavi-
ranomainen pyytäisi suoraan esitutkintaviranomaiselta tutkinnan toimittamista. Esi-
tyksen perusteluissa on todettu, että valvontaviranomaisen tulisi esittää pyyntö tut-
kinnan aloittamisesta vain, jos tähän olisi perusteltu syy. Pyyntöä voitaisiin pitää pe-
rusteltuna, jos valvontaviranomaisen olisi tietoonsa saamien seikkojen nojalla aihetta 
epäillä henkilön menetelleen siten, että tämä voitaisiin määrätä liiketoimintakieltoon, 
mutta tarkoitettua henkilöä ei olisi syytä epäillä rikoksen tekemisestä. 

Vaikka esityksessä tuodaan esiin, että pyyntöä ei tulisi tehdä mm. pelkästään yksit-
täisen laiminlyönnin perusteella ja että valvontaviranomaisella ei olisi myöskään vel-
vollisuutta pyytää tutkintaa, vaan pyynnön esittäminen olisi sen omassa harkinnassa, 
asia ei ole Lääkäriliiton mielestä ongelmaton. 

Lääkäriliitto toteaa, että esitetyt ajatukset ovat ymmärrettäviä tiettyjen valvontaviran-
omaisten, kuten esim. verohallinnon osalta. Sen sijaan terveydenhuollon valvontavi-
ranomaisilla, Valviralla ja aluehallintovirastoilla, joiden toiminnan ydin on muualla 
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(potilasturvallisuuden vaalimisessa), on tuskin yksityiskohtaista kirjapitoon, verotuk-
seen tms. liittyvää tietoa tai liiketaloudellista kompetenssia ja resursseja ryhtyä ar-
viomaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden tai palveluja tuottavien yritysten liike-
toiminnan luonnetta ja liiketoimintakieltojen edellytyksiä. 

Lääkäriliitto lausuu edelleen, että viime vuosina terveydenhuollon valvovien viran-
omaisten, mm. aluehallintovirastojen, perinteinen toimintakaan ei valitettavasti ole 
ollut kaikilta osin onnistunutta. Esimerkiksi lupahakemusten käsittelyt ovat vieneet 
kohtuuttomasti aikaa, ja aluehallintovirastojen alueellisesti erilaiset tulkintakäytännöt 
muissakin viranomaisasioissa ovat aiheuttaneet huolta. Tällä hetkellä ollaan uudis-
tamassa lakia yksityisestä terveydenhuollosta. Uudistustyössä valvontaviranomaisen 
lupa- ym. lakisääteisiin toimintoihin liittyviä tehtäviä ja toimivaltuuksia ollaan nimen-
omaan purkamassa keskeisenä tavoitteena välttää turhaa byrokratiaa. Tätä taustaa 
vasten Lääkäriliitto ei näe aiheellisena, että terveydenhuollon valvontaviranomaisten 
tehtäviä laajennetaan liiketaloudellisiin arviointeihin. 

Tekes pitää hyvänä mahdollisuutta selvityttää, onko yrityksen toiminnasta vastaavi-
en henkilöiden kohdalla syytä liiketoimintakieltoon. 

Suomen Yrittäjät suhtautuu ehdotuksiin sinänsä myönteisesti, mutta toteaa, että 
asiassa tulisi vielä erityisesti kiinnittää huomiota siihen, minkälaiset edellytykset vi-
ranomaisen suorittamalle tutkinnan pyytämiselle on asetettava. Tärkeää on nimittäin 
huomata, että elinkeinonharjoittajan maksukyvyttömyystilanteissa myös lakisääteisiä 
velvoitteita saattaa jäädä olennaisesti hoitamatta. Suomen Yrittäjien mukaan perus-
teltuna ei voitaisi pitää esimerkiksi sitä, että veroviranomainen lakisääteisten velvoit-
teiden rästiinnyttyä säännönmukaisesti pyytäisi poliisia tutkimaan liiketoimintakiellon 
määräämistä koskevia edellytyksiä ilman erityisiä syitä. Normaalin yrittäjäriskin toteu-
tumisen ja sen myötä lakisääteisten velvollisuuksien hoitamatta jättämisen ei tule 
johtaa liiketoimintakieltoa koskevaan tutkintaan. Säännöksen perusteluissa on todet-
tu, että pyynnön tekemisen arvioinnissa tulee ottaa huomioon erityisesti, kuinka kau-
an velvollisuuksien laiminlyönti on jatkunut, sekä aiheutuneen vahingon määrä. Myös 
siihen, onko laiminlyöntiin liittynyt tietoista hyödyn tavoittelua, tulee kiinnittää huomio-
ta. Perusteluissa tulisi kuitenkin Suomen Yrittäjien mukaan vielä selkeämmin todeta, 
että tilanteet, joissa lakisääteisten velvoitteiden laiminlyönti on johtunut elinkeinohar-
joittajan maksuvaikeuksista, eivät saa johtaa tarpeettomaan liiketoimintakieltoasian 
tutkintaan. 

Professori Matti Tolvanen pitää aloiteoikeuden laajentamista muissa kuin rikosta-
pauksissa perusteltuna, joskin käytännössä muita kuin rikosperusteisia liiketoiminta-
kieltoja määrätään harvoin. Hän pitää mahdollisena, että aloiteoikeutettujen piirin 
laajentaminen lisää muita kuin rikosperusteisia liiketoimintakiellon edellytysten tutki-
misia. Esityksen lähtökohtana on oikeus pyynnön esittämiseen, mitä on pidettävä 
oikeana lähtökohtana. Tolvasen mukaan pyynnön tekemisen perusteita on avattu 
hyvin luonnoksen sivulla 23. Perusteltu syy on enemmän kuin pelkkä on syytä epäillä 
-tasoinen epäilys, mutta liiketoimintakiellon edellytysten tutkinta kuuluu esitutkintavi-
ranomaiselle. Valvontaviranomainen tullee tekemään ilmoituksia lähinnä liiketoimien 
ulkoisten tunnusmerkkien perusteella ja esimerkiksi tahallisuuskysymykset tutkitaan 
poliisitutkinnassa tai esitutkinnassa. 
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Professori Tolvasen mukaan tutkintavaltuuksien antaminen kaikille esitutkintaviran-
omaisille on kannatettava esitys, vaikka tulevaisuudessakin pääosan liiketoiminta-
kieltoon johtavista rikoksista tutkii poliisi. 

Professori Tolvanen pitää perusteltuna myös esitystä siitä, että liiketoimintakiellon 
rikkomista koskevassa esitutkinnassa selvitettäisiin aina liiketoimintakiellon pidentä-
misen edellytykset. Esitetty säännös on lähinnä oikeustilaa selventävä, koska nykyi-
senkin lainsäädännön voimassa ollessa kiellon pidentämisen edellytykset on voitu 
tutkia samalla, kun on tutkittu epäiltyä kiellon rikkomista. 

 

 

3.2 Väliaikaisen liiketoimintakiellon raukeamisajan pidentäminen 
kahteen vuoteen 

 

Sisäministeriö kannattaa ehdotusta. 

Turun hovioikeus katsoo, että väliaikaisen liiketoimintakiellon enimmäiskeston pi-
dentämisen tarpeellisuus vaikuttaa vuosittain määrättävien liiketoimintakieltojen hy-
vin vähäinen määrä huomioon ottaen kyseenalaiselta. 

Helsingin käräjäoikeus pitää laajojen talousrikosepäilyjen tutkimiseksi perusteltuna, 
että väliaikaisen liiketoimintakiellon määräaikaa pidennetään kahteen vuoteen. 

Helsingin syyttäjänvirasto toteaa väliaikaisesta liiketoimintakiellosta, että siihen 
liittyvä prosessi vie ylipäätään esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän voimavaroja ri-
kosvastuun toteuttamisen kannalta sivuasiaan. Väliaikainen liiketoimintakielto edel-
lyttää varsinaisesta rikosprosessista erillistä omaa käsittelyään tuomioistuimessa 
todisteluineen kaikkinensa. Tähän käsittelyyn syyttäjä joutuu uhraamaan työaikaan-
sa, jota muutoin voisi tehokkaammin käyttää rikosasian jouduttamiseen. Väliaikaista 
liiketoimintakieltoa koskevan vaatimuksen esittämistä varten syyttäjä joutuu teettä-
mään esitutkintaviranomaisella sitä koskevan tutkinnan. Esitutkintaviranomainen 
joutuu ennen varsinaista esitutkintapöytäkirjan valmistumista tekemään erillisen pöy-
täkirjan, johon on koottu syyttäjän edellyttämä näyttö väliaikaista liiketoimintakieltoa 
koskevan vaatimuksen esittämistä varten. Vaatimuksen johdosta asiassa tulee jär-
jestää suullinen pääkäsittely käräjäoikeudessa. Vastaajalla on väliaikaiseen liiketoi-
mintakieltoon määräämisestä kanteluoikeus. Oikeuskäytännön mukaan syyttäjällä ei 
vastaavaa kanteluoikeutta ole. Syyttäjä voi toki hankkimansa lisänäytön perusteella 
laittaa väliaikaista liiketoimintakieltoa koskevan vaatimuksen uudelleen vireille. 

Väliaikainen liiketoimintakielto edellyttää lisäksi, että syyttäjä hakee määräajoin jat-
koa väliaikaiselle liiketoimintakiellolle, jos syytettä ei saada määräajassa nostettua 
asiassa. Myös jatkokäsittelyt ovat käräjäoikeudessa suullisia, mikäli väliaikaiseen 
liiketoimintakieltoon määrätty sitä vaatii, ja näissä jatkokäsittelyissä voidaan esittää 
mittavaakin todistelua puolin ja toisin. Syyttäjänviraston näkemyksen mukaan väliai-
kaiseen liiketoimintakieltoon liittyvät toimet syövät voimavaroja, jotka muutoin voitai-
siin käyttää syyttäjien perustehtävään eli rikosvastuun toteuttamiseen. 
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Pohjanmaan syyttäjänvirasto toteaa, että väliaikaisia liiketoimintakieltoja on mää-
rätty hyvin harvoin. Syy tähän on syyttäjänviraston mukaan todennäköisesti se, että 
prosessi näissä tapauksissa on hyvinkin raskas. Mikäli väliaikaiseen liiketoimintakiel-
toon vaadittu vastustaa vaatimusta, seuraa lähes poikkeuksetta pääkäsittelyä muis-
tuttava prosessi. Syyttäjänviraston mukaan voisi jopa väittää, että nykylainsäädän-
nön mukaan väliaikaisen liiketoimintakiellon määräämisen edellytykset ovat oikeas-
taan kovemmat kuin itse liiketoimintakieltoon. Ensin pitää näyttää rikos, josta voi-
daan määrätä liiketoimintakielto, ja sitten pitää näyttää se, että väliaikainen liiketoi-
mintakielto on tarpeen vahingolliseksi katsottavan liiketoiminnan estämiseksi. Väliai-
kaisen liiketoimintakiellon edellytyksiä tulisi keventää, jotta sen käyttö lisääntyisi. 
Syyttäjänvirasto katsoo, että nyt ehdotettu määräajan pidentäminen mahdollistaa 
ehkä väliaikaisen liiketoimintakiellon laajemman käytön. Keskimääräinen liiketoimin-
takiellon pituus on neljä vuotta eikä ehdotettu pidennys ole siten kohtuuton. 

Poliisihallitus kannattaa ehdotusta. 

Keskusrikospoliisi pitää perusteltuna väliaikaiseen liiketoimintakieltoon liittyvän 
määräajan pidentämistä kahteen vuoteen. Väliaikaisen liiketoimintakiellon käyttämi-
nen on nykyisessä laissa jäänyt vähäiseksi. Näin ollen on perusteltua pyrkiä toimen-
piteisiin, joilla väliaikaisen liiketoimintakiellon käyttämistä lisättäisiin. Väliaikaisella 
liiketoimintakiellolla on mahdollista puuttua erityisen vahingolliseen talousrikollisuu-
teen. Käytännössä vakavimpia talousrikoksia koskevat esitutkinnat ovat pitkäkestoi-
sia ja niissä on enenevissä määrin kansainvälisiä tutkintaa viivyttäviä kytkentöjä. 
Näin ollen kahden vuoden määräaika on tarpeellinen esitutkinnan saattamiseksi 
syyttäjälle syyteharkintaan. 

Helsingin ulosottovirasto kannattaa väliaikaisen liiketoimintakiellon keston nosta-
mista kahteen vuoteen ja pitää todennäköisenä, että väliaikaista liiketoimintakieltoa 
tullaan uudistuksen jälkeen käyttämään useammissa tapauksissa. 

Suomen Asianajajaliitto katsoo, ettei esitys väliaikaisen liiketoimintakiellon piden-
tämisestä vuodesta kahteen vuoteen ole perusteltu. Kuten esityksessä ja sitä edeltä-
vässä muistiossakin on todettu, väliaikaisen kiellon määräämiselle asetettu määrää-
miskynnys on merkittävästi alempi kuin varsinaisen liiketoimintakiellon ja ottaen 
huomioon väliaikaisesta kiellosta mahdollisesti aiheutuvat vahingot, ei kiellolle asete-
tun määräajan pidentämiselle ole perusteita. Asianajajaliitto katsoo päinvastoin, että 
epäillylle määrättyä väliaikaista liiketoimintakieltoa tulisi pitää perusteena asian kii-
rehtimiselle. Esitysluonnoksen perusteluissa todetaan, että vuosina 2010–2013 väli-
aikaisia liiketoimintakieltoja määrättiin vuosittain 1–3, eikä vuonna 2014 määrätty 
yhtäkään. Näin ollen oikeuskäytännöstä ei ole johdettavissa minkäänlaista tarvetta 
pidennykselle. 

Suomen Lakimiesliitto toteaa, että väliaikaisen liiketoimintakiellon pituuden nosta-
minen 1 vuodesta 2 vuoteen on perusteltua, koska talousrikosjutut ovat pääsääntöi-
sesti niin laajoja, ettei niiden saaminen vuodessa tuomiolle käytännössä toteudu. 

Suomen tuomariliitto katsoo, että väliaikaisen liiketoimintakiellon enimmäispituuden 
nostaminen kahteen vuoteen on perusteltua, koska talousrikosjutut ovat pääsääntöi-
sesti siten laajoja, ettei niiden saaminen vuodessa tuomioistuinkäsittelyyn käytän-
nössä useinkaan toteudu. Lisäksi alkuvaiheen liiketoimintakiellon määrääminen on 
tehokas keino vähentää epäasiallista toimintaa. 
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Elinkeinoelämän keskusliitto EK vastustaa esitettyä määräajan pidennystä ja lau-
suu, ettei esityksessä ole riittävästi perusteltu niitä käytännön tilanteita, jotka edellyt-
täisivät pidennystä. Sen sijaan, kuten esityksessäkin myönnetään, pidentämisellä 
saattaisi olla vaikutusta esitutkinta-ajan haitalliseen venymiseen. EK pitää todennä-
köisenä, että esitetty pidennys pidentäisi käsittely- ja tutkinta-aikoja entisestään. Jul-
kisuudessa on ollut esillä tapauksia, joissa poliisin suorittama esitutkinta on kestänyt 
perusteettoman pitkään. Lisäksi ottaen huomioon väliaikaisten liiketoimintakieltojen 
erittäin vähäisen vuosittaisen määrän (n. 1–3 kpl), esitetystä määräajan pidennyk-
sestä tulisi luopua. 

Suomen Yrittäjät pitää määräajan pidentämistä perusteltuna ja toteaa sen mahdol-
listavan väliaikaisen liiketoimintakiellon käyttämisen nykyistä useammin sellaisissa 
laajoissa juttukokonaisuuksissa, joiden kohdalla esitutkinta ja syyteharkinta ovat käy-
tännön syistä lähtökohtaisesti pitkäkestoisia.  

Professori Matti Tolvanen toteaa, että rikostapauksissa liiketoimintakiellon edelly-
tysten tutkiminen voi kestää vuosikausia, kun näiden edellytysten selvittäminen on 
kytköksissä yleensä aikaa vievään esitutkintaan. Mahdollisuus määrätä väliaikainen 
liiketoimintakielto kahdeksi vuodeksi olisi esityksessä esitetyillä syillä perusteltu. 
Etenkin jos kyseessä on laajamittainen rikollinen toiminta, on tärkeää estää liiketoi-
minnan jatkaminen jo esitutkinnan vaiheessa. Liiketoimintakieltoja määrätään väliai-
kaisena varsin pidättyvästi ja siihen nähden määräajan jatkaminen ei Tolvasen mu-
kaan olisi rikoksesta epäiltyjenkään kannalta kohtuutonta. Rikoksesta epäillyn oike-
usturvan takeena on myös se, että väliaikainen liiketoimintakielto voidaan määrätä 
vain kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Sen voimassa pitämisen edellytykset tulevat 
siten varsin lyhyin väliajoin tuomioistuimen harkittavaksi. 

 

 

3.3 Tiedonsaantioikeus päättyneistä liiketoimintakielloista 
 

Sisäministeriö kannattaa ehdotusta. 

Turun hovioikeus katsoo, että esityksessä olisi arvioitava perusteellisemmin sitä, 
onko tieto rekisteristä jo poistetuista liiketoimintakielloista välttämätöntä arvioitaessa 
uuden liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten täyttymistä uusien tekojen pe-
rusteella. 

Poliisihallitus kannattaa ehdotusta, joka koskee esitutkintaviranomaisen ja syyttä-
jän oikeutta saada tiedot päättyneistä liiketoimintakielloista. 

Valtakunnanvoudinvirasto toteaa, että oikeus saada liiketoimintakieltorekisteristä 
tietoja päättyneistä liiketoimintakielloista olisi tarpeellinen myös ulosottoviranomaisel-
le ulosottovelallisen taustatietojen selvittämiseksi ja velallisen profiloimiseksi. Luon-
nokseen sisältyy tällä hetkellä ainoastaan ehdotus em. oikeuden antamisesta poliisin 
lisäksi muillekin esitutkintaviranomaisille ja syyttäjän tiedonsaantioikeuden laajenta-
minen. Valtakunnanvoudinvirasto toteaa, että harmaan talouden selvitysyksikön il-
miöselvityksen laatimisajankohtana puolet liiketoimintakieltoon määrätyistä henkilöis-
tä oli myös ulosottovelallisina. 
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Suomen Asianajajaliitto ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa 21 §:ää koskevas-
ta muutosehdotuksesta. 

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK katsoo, että tiedonsaantioikeuksien laajentami-
nen päättyneiden liiketoimintakieltojen osalta on perusteltu esityksessä suppeasti. 

Professori Matti Tolvanen pitää hyvin perusteltuna ehdotusta siitä, että syyttäjän ja 
esitutkintaviranomaisen tiedonsaantioikeutta päättyneistä liiketoimintakielloista laa-
jennettaisiin. 

 

 

3.4 Soveltamisalan laajentaminen yksityisen elinkeinonharjoittajan 
kirjanpitolaissa tarkoitettuun ammattitoimintaan 

 

Turun hovioikeus toteaa, että jatkovalmistelussa olisi hyvä arvioida vielä esitys-
luonnostakin perusteellisemmin, miksi liiketoimintakielto voitaisiin jatkossa määrätä 
myös ammatinharjoittajalle, vaikka aikaisemmin liiketoimintakieltolain esitöissä on 
todettu, että tämä saattaisi johtaa kohtuuttomiin lopputuloksiin. Tuomioistuimella olisi 
sinällään mahdollisuus sallia tietynlaisen liiketoiminnan harjoittaminen, jos täysimää-
räinen liiketoimintakielto vaikeuttaisi kohtuuttomasti toimeentulon hankkimista, mutta 
vain silloin kun ei ole vaaraa, että ammatinharjoittaja menettelee liiketoiminnassaan 
sopimattomasti. Varsinaisessa hallituksen esityksessä olisi syytä arvioida konkreetti-
semmin, millä edellytyksillä tuomioistuin voi myöntää poikkeuksia liiketoimintakiel-
toon. Turun hovioikeus katsoo, että joka tapauksessa liiketoimintakiellon ulottaminen 
ammatinharjoittamiseen saattaa edellyttää uudelleen arviointia myös ne bis in idem  
-kiellon soveltuvuuden osalta. Liiketoimintakiellon määrääminen ammatinharjoittajal-
le saattaa merkitä käytännössä sitä, että henkilö ei kykene harjoittamaan ammatti-
aan tai käyttämään ammattitaitoaan toimeentulon hankkimiseen. Tällöin rikoksen tai 
muun lainvastaisen toiminnan perusteella määrättävä liiketoimintakielto saattaa olla 
tosiasiallisesti rangaistukseen verrattavissa oleva seuraamus. 

Keskusrikospoliisi katsoo, että soveltamisalan laajentamista koskeva esitys sel-
ventäisi merkittävällä tavalla liikkeenharjoittamisen ja ammatinharjoittamisen välistä 
eroa, joka on tällä hetkellä tulkinnanvarainen. Näin ollen keskusrikospoliisi pitää esi-
tyksessä ehdotettua ratkaisua hyvänä ja myös liiketoimintakiellon valvontaa tukeva-
na toimenpiteenä. 

Helsingin ulosottovirasto kannattaa soveltamisalan laajentamista kirjanpitovelvolli-
siin elinkeinonharjoittajiin. 

Suomen Asianajajaliitto toteaa, että liiketoimintakiellon tarkoittaman liiketoiminnan 
määritelmän laajentaminen koskemaan ammatinharjoittamista ankaroittaisi liiketoi-
mintakiellon käyttöalaa huomattavasti. Kiellon laajentaminen koskemaan ammatin-
harjoittajia ei myöskään sisälly esityksen pohjana olevaan hallituksen toimenpideoh-
jelmaan. Edelleen Asianajajaliitto toteaa, että maatalouteen ja kalastukseen liittyvien 
ammattiryhmien jättäminen samassa yhteydessä pois liiketoimintakiellon piiristä on 
vastoin perustuslain mukaista yhdenvertaisuuden periaatetta. 
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Asianajajaliitto katsoo, että liiketoimintakielto on jo nykyisellään tosiasiallisesti ankara 
seuraamus, joka heikentää kieltoon määrätyn mahdollisuuksia hankkia elantonsa ja 
hidastaa myös kieltoon määrätyn henkilön velkojien tarpeiden tyydyttämistä. Esityk-
sen mukaisesti laajennettuna kielto olisi tosiasiallisesti huomattavan ankara seuraa-
mus ja sen vaikutus vastaisi miltei ehdotonta vapausrangaistusta. Toisaalta on sel-
vää, että esim. huonosti informoitujen sijoittajien asema listaamattomien yritysten 
osalta kaipaa turvaa paljastuneiden pyramidipelien ja uusien finanssi-innovaatioiden, 
kuten niin sanottujen joukkorahoitusmallien vuoksi. 

Asianajajaliiton mukaan hallituksen esitys merkitsisi ammatinharjoittajiin kohdistettu-
na sitä, että esimerkiksi lääkäriltä, joka on toiminut hallituksen jäsenenä yhtiössä, 
jonka toiminnassa on syyllistytty liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:ssä tarkoitet-
tuun menettelyyn, voitaisiin kieltää ammatinharjoittaminen määräajaksi. Sama olisi 
tilanne myös arkkitehtien, insinöörien ja muiden akateemisten ammatinharjoittajien 
osalta. Esitettyä laajennusta kiellon soveltamisalaan ei voida tältä osin pitää perus-
teltuna. Asianajajaliiton mukaan on vaikea kuvitella, miten yksityisen ammatinharjoit-
tajan pienimuotoinen elinkeino voisi olla vaikutuksiltaan sitä luokkaa, että kiellon tar-
peellisuus tulisi ottaa tutkittavaksi. Lisäksi kiellon laajentaminen ammatinharjoittajiin 
on Asianajajaliiton näkemyksen mukaan kokonaan ristiriidassa perustuslain 18 §:n 
elinkeinovapauden kanssa. 

Asianajajaliitto katsoo, että esitetty säännös on pikemminkin omiaan lisäämään har-
maata taloutta ja ohjaamaan laissa erikseen kiellettyihin bulvaanijärjestelyihin. Asi-
anajajaliiton mielestä vuoden 1985 hallituksen esityksessä olleet perustelut amma-
tinharjoittamisen rajaamisesta lain soveltamisalan ulkopuolelle ovat edelleen muut-
tumattomina voimassa. Luvanvaraisten elinkeinojen osalta toimijoiden taustoja selvi-
tetään jo nykyisellään kattavasti kulloisenkin erityissääntelyn mukaisesti ja mahdolli-
set väärinkäytökset estävät ammattiluvan saannin. Esityksessä esitetyt arviot siitä, 
että elinkeinovapauden turvaamiseen liittyvät seikat tulisivat riittävästi huomioiduiksi 
kieltoa määrätessä, eivät vakuuta Asianajajaliittoa. Tosiasiassa liiketoimintakiellon 
määrääminen muodostuu joidenkin rikostyyppien osalta varsin automaattiseksi, eikä 
oikeusturvan takuita voi sälyttää tutkintaviranomaisten tai tuomioistuimien harkinnan 
varaan. Kirjanpitovelvollisuuden ulkopuolelle jäävä elinkeinotoiminta on suomalainen 
poikkeus, jota ei esimerkiksi Ruotsissa tunnusteta lainkaan, ja onkin odotettavissa 
kirjanpitoa koskevan velvollisuuden laajenevan tältä osin. 

Suomen Lakimiesliitto toteaa, että liiketoimintakiellon soveltamisalan laajentami-
nen koskemaan ammatinharjoittamista ankaroittaisi sen soveltamisalaa huomatta-
vasti, ja katsoo, ettei esityksessä tuoda esiin laajentamisen tosiasiallista tarvetta. 
Lakimiesliiton mukaan tarve rajoittaa elinkeinotoiminnan harjoittamista ammatin har-
joittamisen yhteydessä sattuneiden laiminlyöntien vuoksi on vähäinen. Ammattitoi-
minnassa ei käytetä sanottavasti vierasta työvoimaa eikä pääomaa, eikä siitä aiheu-
tuva riski esimerkiksi luotonantajille ja muille velkojille yleensä ole kovin merkittävä. 

Suomen tuomariliitto kannattaa liiketoimintakiellon määräämisen laajentamista 
myös ammattitoimintaa harjoittaviin elinkeinonharjoittajien yhdenvertaisuuden vuok-
si. Poikkeus sallia kieltoon määrättävän osallistua johonkin tietynlaajuiseen liiketoi-
mintaan on syytä säätää tilanteissa, joissa kiellon määrääminen painavista syistä 
muodostuu erityisen kohtuuttomaksi. Kohtuuttomuustilanteet jäisivät tuomioistuimen 
harkintaan. 
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Lääkäriliitto lausuu, että hallituksen esityksen perusteluissa on todettu, että liiketoi-
mintakielto on elinkeino-oikeudellinen turvaamistoimenpide, jonka tavoitteena on 
sopimattoman ja vahingollisen liiketoiminnan estäminen sekä liiketoimintaan kohdis-
tuvan luottamuksen ylläpitäminen. Liiketoimintakiellolla pyritään estämään vahingol-
liseksi havaitun liiketoiminnan jatkaminen. Tarkoituksena on suojata erityisesti velko-
jia, sopimuskumppaneita, julkista taloutta sekä tervettä ja toimivaa taloudellista kil-
pailua. Esityksessä ehdotetaan lain soveltamisalan laajentamista myös yksityisen 
elinkeinonharjoittajan kirjanpitolaissa tarkoitettuun ammattitoimintaan. Lääkäriliiton 
mukaan olennaista on tältä osin miettiä sitä, onko liiketoimintakiellon henkilöpiirin 
laajentaminen tarpeen kaikkiin toimijoihin, esimerkkinä lääkäriammatinharjoittajat. 
Terveydenhuollon ammattitoiminnan ydin on terveyden- ja sairaanhoidossa ja poti-
laiden hoitotyössä. Terveydenhuollon toimijoiden osalta lakisääteiset velvollisuudet 
liittyvät lähinnä toiminnan aloittamisen ilmoittamiseen tai luvan hakemiseen sekä 
mahdollisesti toimitilojen laadun asianmukaisuuteen ja niiden tarkastamiseen. Lää-
kärien ammatinharjoittamisessa kysymys on viimekädessä viranomaisten valvonnan 
alla tapahtuvasta potilaan hoidosta eikä ensisijaisena ole liiketaloudellinen toiminta. 

Lääkäriliitto toteaa edelleen, että vaikka terveydenhuollon yksittäiset toimijat, amma-
tinharjoittajat ja muut terveydenhuollon palveluja tuottavat, toimivatkin juridisesti eri-
laisissa oikeudellisissa muodoissa, niin toiminta ei jo lähtökohtaisen luonteensa puo-
lesta ole verrattavissa sellaiseen liiketaloudelliseen toimintaan, johon liiketoiminta-
kiellolla pyritään vaikuttamaan. Nykyisen voimassaolevan lain mukaan liiketoiminta-
kieltoon voidaan määrätä yksityinen elinkeinonharjoittaja, jonka harjoittamasta liike-
toiminnasta on kirjanpitolaissa säädetty kirjanpitovelvollisuus. Määritelmä tarkoittaa, 
että niitä kirjanpitovelvollisia yksityisiä elinkeinonharjoittajia, jotka harjoittavat ammat-
titoimintaa, ei voida määrätä liiketoimintakieltoon. Nykyisen lain ydin on nimenomaan 
kirjanpitolaissa tarkoitettu liiketoiminta. Ammatinharjoittajat eivät ole olleet liiketoimin-
takiellon piirissä mm. koska ammattitoiminnassa ei yleisesti käytetä vierasta työvoi-
maa eikä pääomaa eikä siitä aiheutuva taloudellinen riski esimerkiksi luotonantajille 
tai muille velkojille yleensä ole kovin merkittävä, kuten nykyisen voimassaolevan lain 
perusteluissakin on tuotu esiin. Tähän asti on katsottu, että kiellon ulottaminen am-
mattitoimintaan voisi muodostua kohtuuttoman raskaaksi. Ammatinharjoittaminen 
perustuu pääsääntöisesti henkilökohtaisiin taitoihin ilman merkittäviä pääomia ja lii-
ketoimintaa voidaan harjoittaa sitomatta siihen mainittavasti yrittäjän varoja. Lääkäri-
liitto toteaa, että nämä periaatteet soveltuvat edelleenkin lääkäriammatinharjoittajan 
toimintaan. 

Lääkäriliitto lausuu, että uutta säännöstä perustellaan mm. kirjanpitolain uudistuksel-
la, jossa liike- ja ammattitoimintaa koskevat samat velvollisuudet, eikä liike- ja am-
mattitoiminnan luonnetta tarvitse kirjanpitolain soveltamisessa erottaa toisistaan. 
Hallituksen esityksessä todetaan muun muassa, että rajanveto liikkeen- ja ammatin-
harjoittajan osalta on vaikeaa ja epävarmuutta lisää se, että liikkeenharjoittaja rinnas-
tetaan kirjanpitovelvoitteiden osalta ammatinharjoittajaan. Lisäksi vedotaan yhden-
mukaisen kohtelun periaatteeseen ja myös harmaan talouden torjuntaan. Hallituksen 
esityksen perusteluissa viitataan myös siihen, että kirjanpitolaissa tarkoitetussa am-
mattitoiminnassa tehdystä rikoksesta voitaisiin määrätä liiketoimintakielto ja rikoksen 
tulisi jatkossakin liittyä yksityiseen elinkeinonharjoittajan taloudelliseen toimintaan. 
Henkilön toimintaa kokonaisuutena arvioiden on pidettävä velkojien, sopimuskump-
panien, julkisen talouden taikka terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta 
vahingollisena. 

Lääkäriliitto toteaa, että edellä mainittujen perustelujen näkökulmasta liiketoiminta-
kielto soveltuu huonosti lääkäriammatinharjoittamiseen. 
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Mikäli laissa ei kuitenkaan voida tehdä eroa eri ammattiryhmien välillä ja liiketoimin-
takielto ulotetaan yleisellä tasolla kaikkeen ammattitoimintaan, niin Lääkäriliitto pitää 
tärkeänä, että hallituksen esityksen perusteluissa tulisi kuvata yksityiskohtaisemmin, 
minkä tyyppistä ammatinharjoittamistoimintaa liiketoimintakielto voi koskea. Peruste-
luissa voisi tuoda esimerkkinä esiin, ettei liiketoimintakiellon ulottuminen sovellu 
esim. lääkärien ammatinharjoittamiseen, jossa kysymys on viimekädessä viran-
omaisten valvonnassa tapahtuvasta potilaan hoidosta ja jossa ammattitoiminnan 
tarkoitusperät eivät ole lain tarkoittamat liiketaloudelliset periaatteet. Lääkärin tulee 
voida saamansa koulutuksen perusteella tehdä potilastyötään kirjanpidollisista tai 
muista liiketoiminnallisista seikoista riippumatta. 

Professori Matti Tolvanen toteaa, että Itä-Suomen yliopistossa on tehty kaksi mais-
terivaiheen opinnäytetyötä liiketoimintakiellosta ja että hän on itse tehnyt pienimuo-
toisen kyselytutkimuksen liiketoimintakiellon valvojille vuonna 2010. Kaikissa näissä 
tutkimuksissa keskeisimmäksi ongelmaksi on noussut liiketoimintakieltolain sovelta-
misala. Liike- ja ammattitoiminnan erottaminen on käytännön tasolla vaikeaa. Erotte-
lu on keskeistä verolainsäädännössä, mutta vero-oikeudellinen kirjallisuus tai oike-
uskäytäntö ei anna yksiselitteisiä kriteereitä liike- ja ammattitoiminnan eroista. Liike-
toimintakieltolain soveltamisessa tämä rajanveto-ongelma ilmenee erityisesti liike-
toimintakiellon valvonnassa. Tolvasen mukaan sekä valvojille että liiketoimintakiel-
lossa oleville on epäselvää, mikä toiminta on sallittua ja mikä kiellettyä, ja tällä het-
kellä oikeastaan kukaan ei voi antaa tähän tyydyttävää vastausta. 

Professori Tolvasen mukaan esitys siitä, että liiketoimintakieltolaki koskisi myös kir-
janpitolaissa tarkoitettua ammattitoimintaa, on erittäin hyvin perusteltu ja tarpeelli-
nen. Valvonta helpottuu ja soveltamisalan laajennus myös mahdollistaa liiketoiminta-
kiellon määräämisen entistä useammassa tapauksessa. Tolvanen toteaa, että am-
mattitoiminta voi joillain aloilla olla haitallisuudeltaan aivan liiketoiminnan veroista. 
Kirjanpitolain mukaisen kirjanpitovelvollisuuden ulottuvuus näyttäisi kirjallisuuden 
perusteella olevan vakiintunut. Näin merkittävä osa liiketoimintakieltolain sovelta-
misalaan liittyvistä ongelmista tulisi lainsäädännöllisesti ratkaistuksi. 

 

 

3.5 Liiketoimintakieltorekisterin tietojen julkinen saatavuus 
teknisen käyttöyhteyden avulla 

 

Sisäministeriö näkee lakiesityksen vakavana puutteena sen, että liiketoimintakielto-
rekisterin tietoja ei edelleenkään esitetä kansalaisten saataville nykyaikaisia tiedon-
siirtovälineitä käyttäen. Liiketoimintakiellot merkitään Oikeusrekisterikeskuksen yllä-
pitämään liiketoimintakieltorekisteriin. Rekisteri on tarkoitettu yleiseen käyttöön ja 
sen tarkoitus on toteuttaa liiketoimintakiellon julkisuutta sekä edesauttaa kiellon nou-
dattamista ja valvomista. Jokaisella on oikeus saada salassapitosäännösten estä-
mättä tietoja rekisteriin voimassa olevista liiketoimintakielloista tehdyistä merkinnöis-
tä myös kopiona ja tulosteena (21 §:n 2 momentti). 

Sisäministeriö toteaa, että Lakiesityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset  
-kohdassa on liiketoimintakieltorekisterin osalta käsitelty seikkaperäisesti niitä on-
gelmia, joita tulee vastaan, jos liiketoimintakieltorekisterin tiedot olisivat tietoverkon 
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kautta saatavilla. Ongelmat koskevat liiketoimintakieltorekisterin arkaluontoisia hen-
kilötietoja ja erityisesti henkilötunnuksen luovuttamista vapaasti saataville yleisen 
tietoverkon kautta. Siinä on myös kuvattu kuluttajan ja elinkeinoelämän mahdollisuu-
det saada tietoa julkisesta rekisteristä. Sisäministeriö yhtyy esitettyihin näkemyksiin, 
mutta katsoo, että tietojen saanti liiketoimintakieltorekisteristä on hankalaa. Rekiste-
rin tarkoitus on julkinen ja sen tiedoilla pyritään ennalta estämään talousrikollisuu-
teen liittyvän liiketoiminnan jatkuminen. Rekisterin tiedot tulee olla saatavilla nykyai-
kaisilla menetelmillä ja suoraan rekisterinpitäjältä, jolloin saatu tieto on varmasti ajan-
tasaista. 

Sisäministeriö lausuu, että lakiesityksessä on tuotu esille, että Oikeusrekisterikeskus 
voi luovuttaa tietoja liiketoimintakieltorekisteristä sähköisesti useille viranomaisille. 
Sisäministeriö esittääkin lainsäädäntöä muutettavaksi myös siten, että Oikeusrekis-
terikeskus voi luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla yleisessä tietoverkossa liike-
toimintakieltorekisterin tietoja vahvalla tunnistamisella (esim. pankkitunnukset, vero-
hallinnon tunniste) kirjautuneelle yritykselle ja yksityiselle henkilölle maksutta. 

Perusteluina tälle esitykselleen sisäministeriö lausuu seuraavaa. 

Tarkastusvaliokunnan mietinnössä TrVM 5/2015 vp, 17.11.2015, on todettu: ”Valio-
kunnan mielestä tietojenvaihdon esteiden ja rajoitteiden poistaminen on kustannus-
tehokas tapa tehostaa harmaan talouden torjuntaa. Suomessa tapahtuvan viran-
omaisten tietojenvaihdon kehittämisen lisäksi tärkeää on kansainvälisen tietojen-
vaihdon kehittäminen ja siinä vaikuttaminen. Sähköiset palvelut muuttavat perinteisiä 
toimintatapoja ja edellyttävät yhteistyötä ja reaaliaikaista tietojenvaihtoa yritysten, 
palveluntarjoajien ja viranomaisten välillä. Valiokunta näkee sähköisissä palveluissa 
mahdollisuuden tehostaa valvonnan kohdentamista ja vähentää hallinnollista taak-
kaa. Tarkastusvaliokunta katsoo, että viranomaisten välisen tietojenvaihdon ja viran-
omaisten välisen yhteistyön edellytysten parantamista tulee edelleen jatkaa, ja sa-
malla toteaa, että valiokunta pitää myönteisenä tehtyjä ja tekeillä olevia harmaan 
talouden torjuntaviranomaisten tietojenvaihtoa helpottavia toimenpiteitä.” 

Sisäministeriö viittaa lisäksi eduskunnan kirjelmään EK 26/2015 vp, 1.12.2015, jossa 
on todettu: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle selvityksen vuo-
den 2016 loppuun mennessä siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt viranomaisten 
välisen tiedonvaihdon kehittämiseksi harmaan talouden torjunnassa sekä myös ylei-
semmin.” 

Edelleen sisäministeriö viittaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan 27.5.2015, 
jossa on hallituskauden kärkihankkeen "Digitalisoidaan julkiset palvelut" kohdalla 
todettu: ”Toimintatavat uudistaen rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja 
ensisijaisesti digitaalisiksi, jotta julkisen talouden kannalta välttämätön tuottavuus-
loikka onnistuu. Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema. Hallin-
non sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan.” Sisäisen turvalli-
suuden kohdalla todetaan: ”Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon palvelutasoa 
parannetaan digitalisaation ja uusien teknologioiden avulla. Uudistuksia tehdään 
asiakaslähtöisesti ja alueellista yhdenvertaisuutta edistäen. Kiireettömät asiointipal-
velut tarjotaan ensisijaisesti digitaalisesti, näin laajennetaan mahdollisuuksia ajasta 
ja paikasta riippumattomaan asiointiin viranomaisten kanssa.” 
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Vielä sisäministeriö viittaa oikeusministeriön Euroopan sähköisen oikeuden toiminta-
ohjelman täytäntöönpanoa selvittävän työryhmän ensimmäiseen väliraporttiin (OM 
8/042/2015, 30.9.2015), jossa todetaan: ”Euroopan sähköisen oikeuden toimintaoh-
jelmassa on kyse oikeusalan sähköisten palvelujen kehittämishankkeista ja tietotek-
nisistä ratkaisuista, joilla mm. edistetään oikeudenkäyttöä koskevan tiedon hyödyn-
tämistä tietoverkoissa; tarjotaan tietoa kansalaisille jäsenvaltioiden oikeusjärjestel-
mistä ja oikeusalan toimijoista; helpotetaan tuomioistuinkäsittelyn saatavuutta ja 
kansalaisten asiointia; tuodaan viranomaisten ylläpitämien rekisterien tietoja hel-
pommin saataville Euroopan laajuisesti.” 

Edellä esitetyt kannanotot huomioiden sisäministeriö pitää lakiesitystä erittäin puut-
teellisena ja esittää, että oikeusministeriö lisää lakiesitykseen säännökset, jotka 
mahdollistavat kansalaisille tiedon saamisen liiketoimintakieltorekisteristä sähköises-
ti. 

Poliisihallitus näkee erittäin ongelmallisena ja suurena puutteena liiketoimintakiel-
lon valvonnan sekä ennalta estävyyden kannalta sen, että esitys ei sisällä ehdotusta 
saattaa liiketoimintakiellossa olevat henkilöt erilliseen Internetissä julkaistavaan re-
kisteriin. Julkista rekisteriä ovat useat tahot, myös poliisi, olleet vaatimassa viime 
vuosina. 

Poliisihallitus toteaa, että lainsäädäntöä muutettaessa myös liiketoimintakieltorekiste-
ri täytyy uudistaa. Rekisterin sisältämien tietojen saatavuus on oltava korvauksetta ja 
vaivattomasti myös suuren yleisön käytössä nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntäen. 
Avoin rekisteri on yksi tehokkaimmista tavoista estää kieltoon määrättyjä harjoitta-
masta liiketoimintaa. Ennen kaikkea avoin rekisteri tarjoaa tavalliselle kansalaiselle 
tosiasiallisen mahdollisuuden varmistua siitä, että ostaessaan palveluja ei samalla 
tule tukeneeksi harmaata taloutta. Avoin rekisteri on kustannustehokas tapa torjua 
harmaata taloutta. 

Poliisihallituksen näkemyksen mukaan kansalaisen tiedonsaanti ja samalla tarvittava 
henkilötietosuoja pystytään varmistamaan siten, että rekisterinpitäjältä liiketoiminta-
kiellossa olevien reaaliaikaiset tiedot olisivat saatavilla tietojärjestelmien kautta käy-
tössä olevilla vahvoilla tunnistautumisilla ja tietenkin korvauksetta. 

Keskusrikospoliisin mukaan asia tulisi harkita kokonaisuudessaan uudelleen siltä 
osin, ettei Internetissä julkaistavaa rekisteriä ei ole katsottu perustelluksi esittää. Lii-
ketoimintakiellon valvonnan ja liiketoimintakieltoon liittyvien julkisten tietojen saata-
vuuden parantamisen vuoksi olisi tärkeää, että tiedot olisivat nykyistä helpommin ja 
laajemmin saatavissa korvauksetta. Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan tieto-
jen saatavuus Internetissä voidaan toteuttaa siten, että myös henkilötietosuoja pysty-
tään varmistamaan. 

Tulli ehdottaa talousrikosten torjunnan tehostamiseksi, että tietojen sinänsä julkises-
ta liiketoimintakieltorekisteristä tulisi olla saatavilla nykyaikaisilla menetelmillä ja suo-
raan rekisterinpitäjältä. Tällöin saatu tieto olisi varmasti ajantasaista. Sen vuoksi Tulli 
esittää lainsäädäntöä muutettavaksi siten, että Oikeusrekisterikeskus voisi teknisen 
käyttöyhteyden avulla luovuttaa yleisessä tietoverkossa liiketoimintakieltorekisterin 
tietoja vahvalla tunnistamisella (esim. pankkitunnukset, verohallinnon tunniste) kir-
jautuneelle yritykselle ja yksityiselle henkilölle maksutta. 
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Tietosuojavaltuutettu toteaa arviomuistion johdosta antamansa lausunnon tulleen 
pääasiassa huomioiduksi nyt käsiteltävässä esitysluonnoksessa. 

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK viittaa arviomuistiossa ja sen lausuntopalaut-
teessa esiin tuotuihin ongelmakohtiin, jotka nousivat esiin arvioitaessa Internetissä 
julkaistavaa rekisteriä, ja toteaa yhtyvänsä näihin näkökohtiin. 

Suomen Yrittäjät pitää perusteltuna jättää esityksestä pois ehdotus liiketoimintakiel-
lossa olevien henkilöiden saattamisesta erilliseen Internetissä julkaistavaan rekiste-
riin. Rekisterin avaaminen yleiseen maailmanlaajuiseen käyttöön Internetin avulla ei 
olisi ollut viranomaisten, elinkeinoelämän tai kansalaisten tiedonsaannin tarpeiden 
kannalta tarpeellista. Liiketoimintakieltorekisterin tiedot ovat kuitenkin laajasti viran-
omaisten, yritysten ja yksityisten saatavilla. 

 

 

3.6 Konkurssilakiin ehdotettu muutos 
 

Konkurssiasiamiehen toimisto lausuu, että ehdotettu muutos pesänhoitajan vel-
vollisuuteen ilmoittaa konkurssiasiamiehelle liiketoimintakiellon edellytyksistä niissä 
tilanteissa, jossa rikosilmoitusta ei tehdä, ei ole tarkoituksenmukainen eikä johtaisi 
ehdotuksella tavoiteltuun liiketoimintakiellon tehostumiseen. 

Voimassa olevan lain mukaan pesänhoitajan on ilmoitettava velallisselvityksen laa-
timisen jälkeen ilmi tulevista liiketoimintakiellon edellytyksistä syyttäjälle ja konkurs-
siasiamiehelle. Pesänhoitajan on annettava syyttäjälle pyynnöstä lisäksi muut asian 
tutkimisen kannalta tarpeelliset asiakirjat. Rikosilmoituksen pesänhoitaja tekee suo-
raan esitutkintaviranomaiselle. 

Konkurssiasiamiehen toimisto toteaa, että ehdotuksen mukaan pesänhoitaja ilmoit-
taisi konkurssiasiamiehelle seikoista, joilla voi olla olennaista merkitystä arvioitaessa, 
tuleeko velallinen tai hänen edustajansa määrätä liiketoimintakieltoon. Varsinaisen 
ilmoituksen esitutkintaviranomaiselle liiketoimintakiellon edellytysten selvittämiseksi 
tekisi konkurssiasiamies. Pesänhoitajalla ei olisi velvollisuutta selvittää asiaa laa-
jemmin, vaan hänen tulisi ainoastaan ilmoittaa konkurssiasiamiehelle mainituista 
seikoista, jotka ovat tulleet ilmi. Edelleen ehdotuksen mukaan konkurssiasiamiehen 
harkinnassa olisi, missä laajuudessa se selvittää asiaa. Keskeistä tältä osin olisi 
konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa 
konkurssiasiamiehelle säädetty tehtävä ryhtyä tarpeellisiin toimiin tietoonsa tulleiden 
laiminlyöntien tai väärinkäytösten tai muiden oikaisua vaativien seikkojen vuoksi. 
Pesänhoitajan olisi sanotun lain 3 §:n nojalla toimitettava konkurssiasiamiehelle tar-
peelliset tiedot ja selvitykset. 

Konkurssiasiamiehen toimisto lausuu, että konkurssiasiamiehelle ei ole perusteltua 
luoda tällaista uutta roolia liiketoimintakiellon edellytysten selvittämisessä. Ehdotettu 
malli on raskas, koska konkurssiasiamies toimisi vain tarpeettomana välikätenä pe-
sänhoitajan ja esitutkintaviranomaisen välissä. Pesänhoitajalla on parhaat edellytyk-
set tehdä ilmoitus liiketoimintakiellon edellytyksistä, koska hän on perehtynyt velalli-
sen toimintaan ja hänen hallussaan on velallisen kirjanpito- ja hallintoaineisto. 
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Konkurssiasiamiehen ilmoitus perustuisi ja rajoittuisi joka tapauksessa pesänhoitajan 
havaintoihin. Jos esitutkinta käynnistetään, esitutkintaviranomainen joutuu joka ta-
pauksessa kuulemaan asiassa ensisijassa pesänhoitajaa ja turvautumaan tämän 
hallussa olevaan aineistoon. 

Konkurssiasiamiehen toimiston mukaan konkurssiasiamiehen rooli jää ehdotuksessa 
epäselväksi. Toisaalta konkurssiasiamies tekisi ilmoituksen esitutkintaviranomaiselle 
pesänhoitajan havaintojen pohjalta, mutta toisaalta konkurssiasiamiehen edellyte-
tään tutkivan omien toimivaltuuksiensa nojalla ilmoituksen edellytyksiä ja hankkivan 
tietoja ja selvityksiä pesänhoitajalta. 

Konkurssiasiamies valvoo päätyönään konkurssipesien hallintoa eli käytännössä 
pesänhoitajia. Konkurssiasiamies ei ole suoraan tekemisissä mahdollisen tutkinnan 
kohteena olevan liiketoiminnan ja sitä harjoittaneen henkilön kanssa. Tältä osin kon-
kurssiasiamiehen tehtävä ja asema on kokonaan toisenlainen kuin muilla valvontavi-
ranomaisilla, joille on annettu roolia liiketoimintakieltoasioissa. Tulli-, rajavartio-, vero- 
ja ulosottoviranomaiset ovat itse suorassa yhteydessä liiketoiminnan harjoittajaan ja 
nämä tekevät suoria havaintoja yrityksen toiminnasta. Konkurssipesissä vastaavas-
sa asemassa havaintojen suhteen on pesänhoitaja, ei konkurssiasiamies. Olisi luon-
tevinta, että ilmoitukset liiketoimintakiellon edellytyksistä tekee se, jonka havaintoihin 
ilmoitus perustuu. 

Konkurssilakiin lisättiin 1.3.2013 voimaan tullut 14 luvun 5 §:n 4 momentti, jonka mu-
kaan pesänhoitajan on tehtävä rikosilmoitus havaitsemistaan velallisen toiminnassa 
tehdyistä tietyistä rikoksista. Nähtiin tehokkaimmaksi ja tarkoituksenmukaisimmaksi, 
että juuri pesänhoitaja itse tekee rikosilmoituksen esitutkintaviranomaiselle. Pesän-
hoitajalla on paras käsitys velallisen toiminnasta ja hänellä on myös velallisen koko 
asiakirja-aineisto käytössään. Ennen lainmuutosta pesänhoitaja toimitti velallisselvi-
tyksen syyttäjälle ja syyttäjä käynnisti sen pohjalta esitutkinnan tarvittaessa. Tämä 
järjestely ei käytännössä toiminut hyvin, koska syyttäjällä ei ollut kaikkea sitä tietoa ja 
aineistoa, joka pesänhoitajalla oli, ja syyttäjä joutui arvioimaan rikoksen olemassa-
oloa tosiasiassa puutteellisin perustein. 

Konkurssiasiamiehen toimisto lausuu, että luonnoksessa esitetty konkurssilain muu-
tos asettaisi konkurssiasiamiehen liiketoimintakiellon edellytysten arvioinnissa sa-
maan epätarkoituksenmukaiseen asemaan kuin syyttäjä oli aikanaan esitutkinnan 
käynnistämistä harkitessaan. Tämä toimintamalli ei ole tarkoituksenmukainen eikä 
se tehosta liiketoimintakieltojärjestelmän toimivuutta, vaan luo ylimääräisen mutkan 
tiedonkululle. 

Ehdotuksen sivulla 7 on todettu, että ”Valvontaviranomaisille sitä vastoin saattaa 
tyypillisimmin kertyä tehtäviensä perusteella tietoa, jolla saattaa olla merkitystä liike-
toimintakiellon määräämisen edellytysten arvioinnissa. Tarkoituksenmukaisempana 
voidaankin pitää, että valvontaviranomainen pyytäisi suoraan esitutkintaviranomai-
selta tutkinnan toimittamista.” Tämä pitää paikkansa liiketoimintaa harjoittavien yri-
tysten kanssa suoraan tekemisissä olevien viranomaisten osalta. Konkurssiasiamie-
hen rooliin ja tehtäviin tämä ei kuitenkaan kuulu, vaan konkurssimenettelyissä tässä 
asemassa on edellä kuvatulla tavalla pesänhoitaja. Siksi on perusteltua, että kon-
kurssipesissä ilmoituksen tekee pesänhoitaja eikä konkurssiasiamies. Tämä vastaa 
sitä tehokkaaksi todettua menettelyä, jota jo noudatetaan konkursseissa rikosilmoi-
tuksiin liittyvissä liiketoimintakiellon edellytyksistä ilmoittamisessa. 
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Konkurssiasiamiehen toimiston mukaan ehdotuksessa näytetään tavoitellun lainsää-
dännöllistä harmoniaa, jossa valvontaviranomainen on aina se taho, joka tekee ilmoi-
tuksen liiketoimintakiellon edellytyksistä niissä tilanteissa, joissa rikosilmoitusta ei 
tehdä. Tämän harmonian tavoittelu ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että tehokkuus 
vähenee. Rikoksista ja niihin liittyvistä liiketoimintakiellon edellytyksistä ilmoittaminen 
konkurssipesissä on jo tehokkuutta tavoitellen säädetty pesänhoitajan tehtäväksi. 
Perusteltua on, että samaa menettelyä noudatetaan myös liiketoimintakiellon edelly-
tyksistä ilmoitettaessa. 

Konkurssiasiamiehen toimisto esittää, että luonnoksessa ehdotetun konkurssilain 
muutoksen sijaan konkurssilakia muutetaan seuraavasti. 

Vaihtoehto 1: Muutetaan velallisselvitystä koskevaa konkurssilain 9 luvun 2 §:n 
4 momenttia niin, että pesänhoitajalla olisi velvollisuus toimittaa velallisselvitys tai 
sen jälkeen esille tulevat liiketoimintakiellon määräämisen edellytykset esitutkintavi-
ranomaiselle silloin, kun pesänhoitaja ei tee velallisen toiminnasta rikosilmoitusta, 
mutta edellytykset määrätä liiketoimintakielto muulla kuin rikosperusteella näyttäisi-
vät olevan käsillä. 

Vaihtoehto 2: Konkurssilain rikosilmoituksen tekemistä koskevaan 14 luvun 5 §:n 
4 momenttiin otetaan lisäys, jonka mukaan pesänhoitajan on tarvittaessa tehtävä 
poliisille ilmoitus myös seikoista, joilla voi olla merkitystä liiketoimintakiellon määrää-
misen kannalta. 

Suomen tuomariliitto toteaa, että mikäli hyväksytään ehdotus muun kuin syyttäjän 
oikeudesta pyytää liiketoimintakiellon tutkintaa tilanteessa, jossa kyse on muusta 
kuin rikolliseen menettelyyn perustuvasta liiketoimintakieltoepäilystä, ei tuomariliiton 
käsityksen mukaan olisi estettä säätää konkurssipesän pesänhoitajan oikeudesta 
pyytää liiketoimintakiellon tutkinnan aloittamista epäillessään lakisääteisten velvolli-
suuksien olennaista laiminlyöntiä. Tuomariliitto ei ole vakuuttunut siitä, onko kon-
kurssiasiamiehelle tarpeen antaa toimivaltaa pesänhoitajan ohella. 

Professori Matti Tolvanen toteaa, ettei hänellä ole erityistä kommentoitavaa kon-
kurssilain 14 luvun 5 §:ään ehdotetusta muutoksesta, jota hän pitää perusteltuna. 

 

 

3.7 Muu lausunnoissa sanottu 
 

Valtiovarainministeriöllä ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudella ei ole lausutta-
vaa esitysluonnoksesta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö pitää luonnokseen sisältyviä ehdotuksia hyvinä ja pe-
rusteltuina. Se kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, ettei liiketoimintakieltoa ole mah-
dollista asettaa kartelliasioissa. Asiasta on keskusteltu pitkään ja toukokuussa 2014 
valmistui työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta kartellien kriminalisointia kos-
keva selvitys. Selvityksessä liiketoimintakiellon asettamista kartellien oheisseu-
raamuksena pidettiin varteenotettavana vaihtoehtona. Tämän jälkeen kartellitapauk-
sissa asetettavaa liiketoimintakieltoa ja sen sijoittamista liiketoimintakieltolakiin 
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tai kilpailulakiin on arvioitu oikeusministeriön kanssa. Syksyllä 2015 perustetun kil-
pailulakityöryhmän asettamispäätöksen mukaan työryhmän tulisi arvioida useiden 
muiden asioiden lisäksi tarvetta lainsäädännöllisille muutoksille, jotka mahdollistaisi-
vat liiketoimintakiellon asettamisen kartellitapauksissa. Asiaa ei ole vielä käsitelty 
työryhmässä, mutta työ- ja elinkeinoministeriö tulee olemaan oikeusministeriöön yh-
teydessä myös asian jatkotyöstämisessä. 

Turun hovioikeus lausuu, että kuten esitysluonnoksessa todetaan, esitutkintaviran-
omaisella tulee olla oikeus saada tutkinnan suorittamista varten välttämättömät tiedot 
niiden mahdollisesta salassapidosta tai arkaluontoisuudesta riippumatta esim. val-
vontaviranomaisilta, jotta tutkinta kyetään tosiasiallisesti suorittamaan. Tiedonsaanti-
oikeuksien laajentaminen ei ole perusoikeuksien suojan kannalta ongelmatonta, mi-
kä on sinällään huomioitu esitysluonnoksessa. Hovioikeus kuitenkin katsoo, että jat-
kovalmistelussa olisi arvioitava konkreettisemmin, millä edellytyksillä salassa pidet-
tävät tiedot ovat tutkinnan kannalta välttämättömiä. 

Turun hovioikeuden mukaan sekä tehostamisen tarpeellisuudesta että esitettyjen 
muutosten tehostavista vaikutuksista syntyy esitysluonnoksessa ristiriitainen kuva. 
Ensinnäkin esitysluonnoksessa todetaan, että määrättyjen liiketoimintakieltojen mää-
rä on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana olennaisesti kasvanut. Toiseksi 
esityksessä todetaan, ettei tutkintapyyntöjen määrä ja sitten eri viranomaisten, mu-
kaan lukien tuomioistuinten, työmäärä lisääntyisi merkittävästi. Esitysluonnoksen 
perusteella esitettyjen muutosten hyödyt jäisivät varsin vähäisiksi, jolloin varsinkin 
perusoikeuksien suojan kannalta sensitiivisimpien muutosehdotusten – esitutkintavi-
ranomaisten tiedonsaantioikeuksien laajentaminen, liiketoimintakiellon ulottaminen 
ammattitoimintaan, väliaikaisen liiketoimintakiellon enimmäiskeston pidentäminen – 
tarpeellisuus voidaan kyseenalaistaa. Esityksen vaikutukset – erityisesti viranomais-
ten työmääriin ja resurssitarpeeseen – vaikuttavat perustuvan arvioon, joka saattaa 
hyvinkin olla liian optimistinen huomioon ottaen esitetyt laajennukset valvonta- ja 
esitutkintaviranomaisten toimivaltuuksiin. Mikäli muuhun kuin rikokseen perustuvien 
liiketoimintakieltoasioiden määrä kasvaisi ennakoitua enemmän, vaarana olisi, että 
kaikki liiketoimintakieltoasian käsittelyyn osallistuvat viranomaiset tarvitsisivat lisää 
resursseja tai vaihtoehtoisesti liiketoimintakieltoasioiden käsittelyajat pitkittyisivät 
kohtuuttomasti. Vaikka harmaan talouden torjuntaan kannattaa hovioikeuden näke-
myksen mukaan osoittaa lisäresursseja, mahdolliset lisäresurssit ja viranomaisten 
talousrikostorjunnan voimavarat tulisi kohdistaa pikemminkin taloudellisen rikollisuu-
den kuin muulla tavoin haitallisen liiketoiminnan tutkimiseen. 

Helsingin käräjäoikeus lausuu pitävänsä esitystä perusteltuna. Lisäksi se viittaa 
esityksen perusteluissa todettuun voimaantulon rajoitukseen (yksityiskohtaisten pe-
rustelujen kohta 2) ja esittää harkittavaksi, tulisiko tämä rajoitus kirjoittaa auki myös 
säännöstekstiin. 

Valtakunnansyyttäjänvirasto pitää esitysluonnoksen keskeisiä tavoitteita ja ehdo-
tuksia kannatettavina. Se viittaa arviomuistion johdosta aiemmin antamaansa lau-
suntoon sillä tarkennuksella, ettei itsekriminointisuojaa koskevan erillissäännöksen 
ottaminen liiketoimintakieltolakiin ole enää tarpeen. 

Helsingin syyttäjänvirasto katsoo valmisteluaineistosta olevan pääteltävissä, ettei 
liiketoimintakiellon vaikuttavuutta ole lainkaan selvitetty talousrikollisuuden torjun-
nassa. Poliisi valvoo liiketoimintakieltoon määrättyjä henkilöitä. Valmisteluaineistossa 
ei ole löydettävissä selvityksiä siitä, miten tätä valvontaa on suoritettu ja erityisesti 
mitkä ovat valvonnalla saadut tulokset. Asiaa koskevissa selvityksissä tyydytään vain 
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toteamaan liiketoimintakieltojen määrän lisääntyneen. Lausunnonantajan käytännön 
kokemukset talousrikosten parista eivät tue sitä näkemystä, että liiketoimintakiellot 
vähentäisivät talousrikollisuutta, eivätkä nyt suunnitellut muutokset lisää kiellon tehoa 
talousrikosten torjunnassa. Muutokset veisivät entisestään voimavaroja syyttäjien 
päätehtävästä; rikosvastuun toteuttamisesta, jossa tulee keskittyä tehokkaaseen 
esitutkintayhteistyöhön, syyteharkintaan ja tuomioistuinkäsittelyyn. 

Helsingin syyttäjänvirasto arvioi, että liiketoimintakieltoon määrätty taho on hieman 
kärjistetysti jaoteltavissa karkeasti kahteen ryhmään; yrittäjiin, joiden yhtiöt ovat talo-
usvaikeuksissaan ajautuneet konkurssiin ja harmaan talouden alalla toimiviin am-
mattirikollisiin. 

Liiketoimintakielto saatetaan määrätä yrittäjälle, joka on liiketoiminnassaan laimin-
lyönyt kirjanpidon kokonaan. Laiminlyönnin syynä saattaa olla kannattamaton liike-
toiminta eikä yrittäjällä ole ollut enää varaa maksaa kirjanpidosta. Usein yrittäjä jat-
kaa epätoivoisesti liiketoimintaa kirjanpidon laiminlyöden, kunnes velkojat hakevat 
yrityksen konkurssiin. Lähtökohtaisesti kirjanpidon laiminlyönti täyttää törkeän kirjan-
pitorikoksen tunnusmerkistön, josta seuraa liiketoimintakieltoon määrääminen. Kyse 
on usein yrittäjästä, joka epäonnistuttuaan liiketoimissaan on joutunut ensimmäistä 
kertaa rikosasian vastaajaksi. Hän on saattanut toimia koko työuransa yrittäjänä eikä 
muulla tavalla pysty työllistämään itseään. Syyttäjänvirasto toteaa, että tämänkaltai-
sen yrittäjän kohdalla liiketoimintakiellon teho on merkittävä; se estää häntä jatkossa 
yrittämästä lainmukaista liiketoimintaa, jonka myötä hän voisi vähintään työllistää 
itsensä ja selviytyä epäonnisesta liiketoiminnastaan seuranneista velvoitteistaan. 

Sen sijaan liiketoimintakiellolla ei lausunnonantajan havaintojen mukaan ole mitään 
käytännön merkitystä henkilölle, joka toimii harmaan talouden alueella järjestelmälli-
sesti ja jopa järjestäytyneesti. Talousrikostuomion myötä määrätty liiketoimintakielto 
ei estä tällaista henkilöä jatkamasta rikollista toimintaa; jatkossa hän toimii taustalla 
käyttäen hyväkseen muita henkilöitä, jotka toimivat varta vasten rikolliseen toimin-
taan perustettujen yhtiöitten nimellisinä vastuuhenkilöinä. Helsingin syyttäjänvirasto 
katsoo, että liiketoimintakiellon määrääminen tällaiselle ammattirikolliselle saattaa 
siis osaltaan olla laajentamassa talousrikollisten piiriä. Erilaiset bulvaanijärjestelyt 
vielä vaikeuttavat rikosten selvittämistä ja pahimmillaan tämä taustalla toimiva, rikok-
sistaan eniten hyötynyt taho jää kokonaan saattamatta rikosvastuuseen. Tiivistetysti 
syyttäjänvirasto toteaa, että liiketoimintakieltojärjestelmä jo nykymuodossaankin es-
tää tehokkaasti laillisen yritystoiminnan sellaisilta liiketoimintakieltoon määrätyiltä 
henkilöiltä, joilla siihen olisi kykyä ja halua. Ammattirikollisten toimintaan liiketoimin-
takielloilla ei vaikuteta edes hidastavasti. 

Helsingin syyttäjänvirasto käsittelee lausunnossaan myös viiden vuoden vireille-
panoaikaa. Laajojen talousrikoskokonaisuuksien esitutkintavaihe kestää usein pit-
kään ja jo esitutkintaviranomaiselle tullessaan tutkittavien rikosten tekoajasta on ku-
lunut oma aikansa. Syyteharkintavaihe tuo lisäksi oman viivästyksensä ennen kuin 
rikosasia on saatu vireille tuomioistuimessa. Erityisesti laajoissa ja merkittävissä ta-
lousrikosasioissa syytettä ei ehditä usein saattaa vireille liiketoimintakiellon määrää-
miselle edellytetyssä viiden vuoden määräajassa. Lausunnonantajan havaintojen 
mukaan erityisesti harmaan talouden alueella nimenomaan laajoissa talousrikoksis-
sa toimivat aktiivisimmat ammattirikolliset välttävät liiketoimintakiellon säädetystä 
määräajasta johtuen. Liiketoimintakiellon vireillepanoaikaan ei ole tässä yhteydessä 
suunniteltu muutoksia, vaikka perustellusti määräaika voisi olla sama kuin kiellon 
perustana olevan rikoksen vanhentumisaika. Talousrikosasioiden käsittelyssä 
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keskeisintä kuitenkin on kohdentaa resurssit tehokkaan ja joutuisan prosessin kehit-
tämiseksi, jolloin laajatkin rikosasiat saataisiin vireille nykyistä nopeammin. 

Lisäksi Helsingin syyttäjänvirasto huomauttaa, että liiketoimintakielto ei ole syyte-
neuvottelussa syyttäjän neuvoteltava asia, jolloin se tosiasiassa rajoittaa syyteneu-
vottelumenettelyn käyttämistä. 

Lopuksi Helsingin syyttäjänvirasto toteaa edellä lausumaansa viitaten, että liiketoi-
mintakielto käytännössä kohdentuu varsin sattumanvaraisesti ja se osuu harvoin 
oikeaan maaliin niin, että sillä saataisiin estettyä talousrikollisuutta. Liiketoimintakiel-
toa ei tästä syystä ole pidettävä realistisena vaihtoehtoisena rangaistusseuraamuk-
sena. Liiketoimintakieltoa koskevien muutosten sijasta syyttäjänvirasto pitää tärke-
ämpänä korottaa talousrikosten rangaistusmaksimeja samalle tasolle kuin esimer-
kiksi Ruotsissa, jossa mm. törkeän veropetoksen maksimirangaistus on kuusi vuotta 
vankeutta. Maksimirangaistusten korottaminen toisi samalla kaivattua pelivaraa syy-
teneuvottelujärjestelmään. 

Pohjanmaan syyttäjänvirasto pitää hyvänä, että ehdotuksen mukaan liiketoimin-
nan määritelmä lisätään lain 1 §:ään. 

Poliisihallitus toteaa yleisesti, että liiketoimintakielto on tärkeä tapa torjua harmaata 
taloutta ja talousrikollisuutta. Poliisi tutkii lähtökohtaisesti aina liiketoimintakieltoon 
määräämisen edellytykset, kun tutkinnan perusteet ovat olemassa. Vuonna 2014 
määräämisen edellytysten tutkintoja tehtiin 536 kpl ja vuonna 2015 581 kpl. Vastaa-
vasti tuomioistuimet määräsivät uusia liiketoimintakieltoja vuonna 2014 yhteensä 371 
henkilölle ja vuonna 2015 yhteensä 396 henkilölle. Liiketoimintakiellossa ja siten po-
liisin valvonnassa olevien henkilöiden kokonaismäärä on vakiintunut 1100–1200 kpl 
vuositasolle. Paljastuneiden liiketoimintakiellon rikkomisten määrät ovat Poliisihalli-
tuksen mukaan vaihdelleet viime vuosina 25–50 tapauksen välillä. 

Poliisihallitus kannattaa esitysluonnokseen sisältyvää mahdollisuutta tutkia liiketoi-
mintakiellon pidentämisen edellytykset. Useita, yllä asiayhteyksissään käsiteltyjä 
ehdotuksia Poliisihallitus ilmoittaa kannattavansa, koska arvioi niiden tehostavan 
liiketoimintakieltoinstrumentin käyttökelpoisuutta ja sen vaikuttavuutta. 

Keskusrikospoliisi (KRP) ilmoittaa pitävänsä esitysluonnosta hyvin kattavasti ja 
ajantasaisesti laadittuna sekä pääosin kannatettavana. 

Ne bis in idem -kiellon osalta KRP katsoo, että kyseistä kieltoa ja sen suhdetta liike-
toimintakieltoon on pohdittu esityksessä kattavasti ja perusteellisesti. KRP toteaa, 
että luonnoksessa kiellosta esitetty kanta, jonka mukaan ne bis in idem -kielto ei estä 
liiketoimintakieltoasian tutkimista lakisääteisen velvollisuuden laiminlyöntiperusteella, 
selventää nykyistä oikeustilaa. 

Vaikutusarvioinnin osalta KRP toteaa, että esitettyjen muutosten seurauksena esitut-
kintaviranomaisten työmäärä liiketoimintakiellon edellytysten selvittämiseksi tulee 
jonkin verran lisääntymään. Liiketoimintakieltoon määrättyjen henkilöiden määrä 
nousee niin, että muiden kuin rikosperusteisesti määrättyjen liiketoimintakieltojen 
määrä kasvaa. Tämä lisää työmäärää erityisesti poliisilla ja syyttäjillä. KRP:n mukaan 
esitysluonnoksessa on käytetty työmäärän lisääntymisestä varsin lieviä ilmaisuja. 
Lisäksi esityksessä arvioidaan, että "Liiketoimintakiellon määrääminen muulla kuin 
rikollisen menettelyn perusteella on ollut erittäin harvinaista, eikä tilanteen ole syytä 
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olettaa muuttuvan merkittävästi". KRP katsoo, että tilanteen arvioiminen on haasteel-
lista tässä vaiheessa. Vaikka valvontaviranomaisille tulee lainmuutoksen myötä vel-
vollisuuden sijaan oikeus pyytää esitutkintaviranomaista tutkimaan liiketoimintakiel-
lon määräämisen edellytykset, voidaan pyyntöjen olettaa lisääntyvän aikaisempaan 
tilanteeseen verrattuna. Toisaalta ehdotettu lainmuutos liittyen liiketoimintakieltoasi-
an tutkintaan (19 a §), ei anna harkintavaraa esitutkintaviranomaiselle siitä, milloin 
ei-rikosperusteinen liiketoimintakieltoasia on tutkittava (rikosperusteisen liiketoimin-
takiellon tutkinta on tehtävä silloin, kun henkilöä epäillään rikoksesta, jota ei voida 
pitää vähäisenä). Käytännössä esitutkintaviranomaisen tulee tutkia jokainen valvon-
taviranomaisen ilmoitus. KRP lausuu, että edellä mainittu huomioiden lienee selvää, 
että liiketoimintakieltoon määrättyjen valvottavien määrän lisääntyessä poliisin työ-
määrä liiketoimintakiellon valvonnassa tulee kasvamaan jonkin verran. 

Tulli kannattaa esityksen pääkohtia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjun-
nan toimintaohjelman tavoitteita tukevina. 

Tulli ei kuitenkaan kannata rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 14 §:n 
muutosta luonnoksessa ehdotetussa muodossaan. Tulli pitää muutosta tarpeellisena 
siltä osin kuin siinä ehdotetaan tietojensaantioikeutta laajennettavaksi koskemaan 
myös liiketoimintakiellon määräämisen edellytyksiä varten tarvittavia tietoja. Luon-
noksessa ehdotetaan kuitenkin supistettavaksi koko säännöksen soveltamisalaa eli 
sen nykyistäkin käyttöalaa. Nykymuodossaan se oikeuttaa Tullia saamaan säännök-
sessä tarkoitetuilta tahoilta tarvittavat tiedot tullirikosten estämiseksi, paljastamiseksi 
tai selvittämiseksi. Luonnoksessa säännöksen soveltamisalaa taas ehdotetaan rajat-
tavaksi vain välttämättömiin tietoihin. Tähän rajaamiseen Tulli ei näe mitään syytä. 
Kyseinen laki on ollut voimassa vasta 1.6.2015 lukien, ja säännöksen sisältö on tullut 
tarkoin harkituksi lain valmistelun yhteydessä. Tuolloin on luonnollisesti myös voitu 
harkita luonnoksen sivulla 9 viitattujen perustuslakivaliokunnan lausuntojen merkitys. 

Tulli toteaa, että nyt puheena oleva hallituksen esitysluonnos koskee nimenomaisesti 
liiketoimintakieltosäännösten muuttamista harmaan talouden ja talousrikollisuuden 
torjunnan toimintaohjelman tavoitteita tukevaksi. Kun Tullin rikostorjuntalakia tämän 
tavoitteen mukaisesti muutetaan, ei samassa yhteydessä ole syytä supistaa toisiin 
tarkoituksiin säädettyä tiedonsaantisäännöstä. Liiketoimintakieltolain muutosten yh-
teydessä toteutettuna tietojen saannin rajoittaminen välttämättömiin tietoihin pitäisi-
kin säätää koskemaan vain liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten selvittämi-
seksi hankittavia tietoja. 

Sisäministeriön rajavartio-osasto toteaa henkilötietojen käsittelystä rajavartiolai-
toksessa annetun lain (579/2005) 18 §:n muutosehdotuksesta, että voimassa olevan 
säännöksen mukaan Rajavartiolaitoksella on oikeus saada tarvittavia tietoja yksityi-
seltä yhteisöltä ja henkilöltä pidättämiseen oikeutetun rajavartiomiehen pyynnöstä 
Rajavartiolaitoksen tutkittavan rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi. Muutoksella 
laajennettaisiin Rajavartiolaitoksen tiedonsaantioikeutta siten, että säännökseen li-
sättäisiin myös oikeus tietojen saantiin liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten 
selvittämiseksi. Samalla Rajavartiolaitoksen oikeutta tietojen saantiin ehdotetaan 
kuitenkin rajoitettavaksi välttämättömiin tietoihin. 

Rajavartio-osasto toteaa, että esityksessä ehdotettu sanamuoto tietojen välttämät-
tömyydestä ulottuisi myös Rajavartiolaitoksen tiedonsaantioikeuteen rikoksen estä-
miseksi tai selvittämiseksi ja siten rajoittaisi voimassa olevan lain mukaista tiedon-
saantioikeutta. Rajavartio-osasto katsoo, että tässä yhteydessä ei ole tarkoituksen-
mukaista muuttaa jo aiemmin Rajavartiolaitokselle laissa säädettyjä tiedonsaantioi-
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keuksia. Siten tietojen välttämättömyyttä koskevan edellytyksen tulisi koskea vain 
liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten selvittämistä. 

Rajavartio-osasto toteaa, että sillä on tiedossaan perustuslakivaliokunnan lausun-
noissaan (PeVL 62/2010 vp ja 59/2010 vp) esittämät näkemykset tiedonsaantioikeut-
ta koskevien säännösten sanamuotojen edellytyksistä. Rajavartio-osastolla on käyn-
nistymässä henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain tarkistamis-
ta koskeva hanke. Tässä yhteydessä on tarkoitus selvittää henkilötietojen käsittelys-
tä rajavartiolaitoksessa annetun lain muutostarpeet kokonaisuutena sekä tehdä sii-
hen tarvittavat säädösmuutokset. 

Oikeusrekisterikeskus toteaa ehdotettujen muutosten laajentavan esitutkintaviran-
omaisen ja syyttäjän oikeutta saada tietoja liiketoimintakieltorekisterin salassa pidet-
tävistä osuudesta eli päättyneistä liiketoimintakielloista. Nämä tiedot luovutetaan 
liiketoimintakieltorekisteristä otemuodossa yksilöityjen tietopyyntöjen perusteella, 
eikä säädös siten aiheuta muutoksia tietojärjestelmään mutta lisää jonkin verran Oi-
keusrekisterikeskuksen työmäärää. Sen sijaan muutosehdotus, jonka mukaan väliai-
kainen liiketoimintakielto raukeaa nykyisen vuoden sijasta kahden vuoden kuluessa 
kiellon määräämisestä, aiheuttaa muutostarpeen järjestelmään. Rauennut liiketoi-
mintakielto on välittömästi poistettava rekisteristä. Vaikka järjestelmään tehtävä muu-
tos koskee vain määräajan muuttamista, Oikeusrekisterikeskuksen on tilattava työ it-
toimittajalta. Arvioitu kustannus, 5 000 - 10 000 euroa, tulisi Oikeusrekisterinkeskuk-
sen mukaan ottaa huomioon esityksen taloudellisissa vaikutuksissa. 

Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole lausuttavaa siltä osin kuin kysymys on val-
vontaviranomaisen oikeudesta pyytää esitutkintaviranomaista tutkimaan edellytykset 
määrätä liiketoimintakielto, väliaikaisen kiellon pituudesta, liiketoimintakiellon sovel-
tamisalan laajentamisesta tai esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän aiempaa laajem-
masta oikeudesta saada tietoja päättyneistä liiketoimintakielloista. Ehdotetuilla muu-
toksilla ei ole vaikutuksia rekisteriviranomaisen toimintaan. 

Patentti- ja rekisterihallitus esittää liiketoimintakiellon valvontaa tehostettavaksi niin, 
että liiketoimintakiellossa oleva henkilö poistetaan kaikista tehtävistään kauppa- ja 
säätiörekisterissä. 

Patentti- ja rekisterihallitus toteaa selvittäneensä 1.2.2016 suoritetuissa poiminnoissa 
liiketoimintakiellossa olevien henkilöiden määriä ja heidän roolejaan elinkeinotoimin-
taa harjoittavissa yrityksissä ja asunto-osakeyhtiöissä. Poiminnan mukaan liiketoi-
mintakiellossa olevia henkilöitä on yhteensä 1181. Näistä henkilöistä 766 henkilöllä 
oli jossakin yrityksessä tai asunto-osakeyhtiössä jokin sellainen tehtävä tai asema, 
joka on kielletty liiketoimintakiellosta annetussa laissa. Poiminnassa löydettiin 415 
henkilöä, joilla ei ollut mitään roolia kaupparekisteriin merkityssä yrityksessä. Poi-
minnan mukaan 1510 yrityksen ja asunto-osakeyhtiön tiedoissa on merkintä henki-
löstä, joka on liiketoimintakiellossa. Yrityksistä kuitenkin vain 81 on aktiivisia yrityk-
siä. Yritys katsottiin aktiiviseksi, jos yritys oli jossakin kolmesta verohallinnon rekiste-
ristä (arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri tai työnantajarekiste-
ri). Luokittelu aktiivisiin ja passiivisiin tällä tavalla ei onnistu asunto-osakeyhtiöiden 
kohdalla, sillä asunto-osakeyhtiö ei yleensä ole missään näistä rekistereistä. Tämän 
vuoksi edellä mainittujen yritysten lisäksi kaikki poiminnassa löydetyt 79 asunto-
osakeyhtiötä on Patentti- ja rekisterihallituksen selvityksessä katsottu aktiivisiksi yh-
tiöiksi. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan elinkeinotoimintaa harjoittavien 81 
aktiivisen yrityksen tiedoissa on merkintä 98 roolista, joissa oleva henkilö on liiketoi-
mintakiellossa. Asunto-osakeyhtiöiden tiedoissa on merkintä 91 roolista, joissa oleva 
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henkilö on liiketoimintakiellossa. Valtaosa yrityksistä (noin 1300), joiden rekisteritie-
doissa on merkintä liiketoimintakiellossa olevasta henkilöstä, on passiivisia. Niiden 
toiminta on joko väliaikaisesti keskeytynyt tai lopullisesti päättynyt. 

Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että tällä hetkellä tiedot liiketoimintakielloista saa-
daan Oikeusrekisterikeskuksesta kirjeitse ja tiedot tallennetaan PRH:n kaupparekis-
terin ja säätiörekisterin käsittelyjärjestelmään. Tiedot siirtyvät käsittelyjärjestelmästä 
edelleen tietopalvelujärjestelmä Virreen. PRH on käynnistänyt yhdessä Oikeusrekis-
terikeskuksen kanssa projektin, jonka tavoitteena on saada tiedot liiketoimintakielto-
rekisteriin merkityistä henkilöistä sähköisesti PRH:lle. Alustava tavoite on saada 
sähköinen tiedonsiirto toimimaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Alustavasti tieto-
jen siirron on suunniteltu tapahtuvan niin, että PRH:n kaupparekisterin ja säätiörekis-
terin käsittelyjärjestelmä ja näiden yhteinen tietopalvelujärjestelmä kyselevät tietoja 
reaaliaikaisesti Oikeusrekisterikeskuksesta. 

Patentti- ja rekisterihallitus lausuu, että sen on liiketoimintakiellosta annetun lain 
21 b §:n mukaan huolehdittava 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 mää-
rätty henkilö on rekisterin mukaan tällaisessa tehtävässä kiellon alkaessa, rekisteriin 
on merkittävä tieto kiellosta ja sen kestosta. Merkintä on poistettava kiellon päätyt-
tyä. 

Patentti- ja rekisterihallitus esittää harkittavaksi, että säännöstä muutettaisiin niin, 
että rekisteriviranomainen poistaisi elinkeinonharjoittajan rekisteritiedoista henkilöt, 
jotka on määrätty liiketoimintakieltoon. Lain 4 §:ssä on säädetty tehtävät, joissa liike-
toimintakieltoon määrätty henkilö ei saa olla. Hän ei saa enää toimia yksityisenä 
elinkeinonharjoittajana, jolloin elinkeinotoiminta merkittäisiin lopetetuksi ja yrityksen 
tiedot siirrettäisiin lakanneisiin yrityksiin. Kun henkilöllä olisi jokin laissa säädetty vas-
tuuasema, jossa liiketoimintakieltoon määrätty henkilö ei saa olla, hänet poistettaisiin 
tästä vastuuasemasta. Henkilö poistettaisiin yrityksen vastuuasemasta tai elinkeino-
toiminta merkittäisiin lopetetuksi, kun tuomioistuimen päätös liiketoimintakieltoon 
määräämisestä on tullut lainvoimaiseksi. Tieto väliaikaisesta liiketoimintakiellosta ja 
tieto tuomioistuimen määräämästä, lainvoimaa vailla olevasta liiketoimintakiellosta 
näkyisi yrityksen kaupparekisteritiedoissa nykyiseen tapaan. 

Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että kuten sen edellä olevasta selvityksestä käy 
ilmi, suuri osa liiketoimintakieltoon joutuneista henkilöistä toimii yrityksissä, jotka ei-
vät enää ole aktiivisia. Ne eivät ole Verohallinnonkaan tietojen mukaan toimivia yri-
tyksiä, koska ne eivät ole ilmoittautuneet ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekis-
teriin eivätkä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Mikäli rekisteriviranomainen pois-
taisi henkilön kaupparekisteriin tai säätiörekisteriin merkitystä vastuuasemasta, muu-
tos selkeyttäisi selvästi rekisteritietojen ajantasaisuutta ja tehostaisi omalta osaltaan 
liiketoimintakiellon valvontaa. Yrityksen tiedoissa ei olisi henkilöitä, jotka liiketoimin-
takiellosta annetun lain mukaan eivät saa toimia tehtävässään. 

Patentti- ja rekisterihallitus pitää nykytilan epäkohtana sitä, että tieto liiketoimintakiel-
losta ei vaikuta tarkoitetulla tavalla. Se arvioi, että poliisin noudattaman käytännön 
mukaan poliisi ei ilmeisesti ole kiellon valvonnan yhteydessä vaatinut kieltoon mää-
rättyä eroamaan yhteisöjen johtotehtävistä ja että ilmeisesti kiellon rikkomisesta ei 
ole syytetty henkilöä, joka ei ole kiellon määräämisen jälkeen eronnut tehtävistään 
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(HE 82/2006 vp). Kiellon päättymisen jälkeen henkilö näyttäisi toimivan edelleen yri-
tyksen vastuuasemassa ilman uutta päätöstä hänen valinnastaan. Tämän ei pitäisi 
olla liiketoimintakiellosta annetun lain mukainen lopputulos. 

Patentti- ja rekisterihallitus toteaa lopuksi, että kuten sen edellä olevasta tuoreesta 
selvityksestä käy ilmi, suuri osa liiketoimintakieltoon merkityistä henkilöistä on edel-
leen rekisteriin merkittynä yrityksissä, joiden toiminta on keskeytynyt tai loppunut 
kokonaan. Tällöin myös ilmoitus henkilön eroamisesta tai poistamisesta vastuuase-
masta jää useimmiten tekemättä. Tilanne selkeytyisi huomattavasti, jos henkilö pois-
tettaisiin yrityksen rekisteritiedoista rekisteriviranomaisen päätöksellä, kun tuomiois-
tuimen päätös liiketoimintakieltoon tuomitsemisesta olisi tullut lainvoimaiseksi. 

Tietosuojavaltuutettu toteaa arviomuistion johdosta antamansa lausunnon tulleen 
pääasiassa huomioiduksi nyt käsiteltävässä esitysluonnoksessa. Tietosuojavaltuutet-
tu toteaa, että liiketoimintakielto on viranomaisen määräämä ns. elinkeino-
oikeudellinen turvaamistoimi, jonka rikkomisesta on säädetty rikoslain 16 luvun 
11 §:ssä tarkoitettu rangaistus. Perusideana on, että elinkeinovapauteen voidaan 
määräajaksi puuttua, kun henkilö on elinkeinotoiminnassa olennaisesti laiminlyönyt 
lakisääteisiä velvoitteita tai syyllistynyt vähäistä vakavampaan rikolliseen menette-
lyyn. Vuoden 2015 alusta liiketoimintakieltoon on voitu määrätä myös henkilö, joka 
elinkeinotoiminnassaan on syyllistynyt muihin kuin tyypillisiin elinkeinotoiminnassa 
noudatettavien säännösten rikkomiseen tai elinkeinotoiminnan tyypillisiin rikoksiin. 
Näitä uusia liiketoimintakiellon perusteita ovat muun muassa sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavan kuvan levittäminen, paritus ja ihmiskauppa. Liiketoimintakiellon noudat-
tamisen valvonta on säädetty poliisille ja patentti- ja rekisterihallitukselle. PRH:n teh-
tävänä on huolehtia voimassaolevan liiketoimintakieltolain 21 b §:n mukaan siitä, 
ettei liiketoimintakiellossa olevaa henkilöä merkitä kauppa- tai säätiörekisteriin sellai-
seen tehtävään, jossa hän ei saa olla. Sen sijaan jos kieltoon määrätty henkilö on 
rekisterin mukaan tällaisessa tehtävässä, rekisteriin on merkittävä tieto kiellosta ja 
sen kestosta ja merkintä on poistettava kiellon päätyttyä. Hallituksen esityksen 
(HE 82/2006 vp, s. 7) mukaan PRH ei voi viran puolesta ja yhteisön sijasta poistaa 
liiketoimintakiellon saaneen henkilön tietoja kaupparekisteristä ja poliisin noudatta-
man käytännön mukaan poliisi ei ole kiellon valvonnan yhteydessä vaatinut kieltoon 
määrättyä eroamaan yhteisöjen johtotehtävistä eikä kiellon rikkomisesta ole syytetty 
henkilöä, joka ei ole eronnut tehtävistään. 

Tietojen yleisestä saatavuudesta kieltojen päättymisen jälkeen tietosuojavaltuutettu 
lausuu, että liiketoimintakieltorekisteri on viranomaisen (oikeusrekisterikeskus) ylläpi-
tämä henkilörekisteri. Liiketoimintakieltolain 21 §:n mukaan rekisterin käyttötarkoitus 
on liiketoimintakieltoa koskevien henkilötietojen julkisuuden toteuttaminen ja siten 
kiellon noudattamisen ja valvonnan tehostaminen. Tietojen ei ole tarkoitus tulla vain 
valvontaviranomaisten tietoon vaan myös sivullisten tietoon, kunnes liiketoimintakiel-
to on päättynyt, jolloin niitä koskevat tiedot muuttuvat salassa pidettäviksi. Salassapi-
tointressinä voidaan pitää sitä, että turvaamistoimenpiteet ovat määräaikaisia ja 
määräajan jälkeen käsittelytarkoitus ei enää edellytä rajoituksetonta henkilötietojen 
jakamista päättyneistä liiketoimintakielloista. Kun liiketoimintakieltoa koskeva yleinen 
tiedonsaantioikeus päättyy niin kaupparekisterissä (merkintä poistetaan) kuin liike-
toimintakieltorekisterissä (säädetään salassa pidettäväksi), tulisi tietosuojavaltuute-
tun mukaan myös luottotietorekisteriä koskevat säännökset muuttaa vastaavasti. 
Tietosuojavaltuutettu toteaa tehneensä tästä aloitteen vuonna 2008 ja esittäneensä 
luottotietolain (527/2007) muuttamista näiltä osin myös vuonna 2014 antamassaan 
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lausunnossa. Luottotietolaissa tämä voitaisiin toteuttaa parhaiten säilyttämisaika-
säännöstä muuttamalla. Tästä syystä tietosuojavaltuutettu ehdottaa, että tässä yh-
teydessä esitetään muutosta myös luottotietolain 28 §:n 1 momentin 8) kohtaan si-
ten, että se kuuluisi seuraavasti: 

8) liiketoimintakieltoa koskevat merkinnät kun liiketoimintakielto päättyy. 

Lopuksi tietosuojavaltuutettu lausuu esityksen yhteydestä rahanpesulainsäädännön 
kokonaisuudistukseen. Edellä mainitussa hallituksen esityksessä (HE 82/2006 vp, 
s. 8) todetaan, että valvonnan tekee vaikeaksi se, että yritystoiminnan tosiasiallinen 
harjoittaminen erilaisten välikäsijärjestelyjen taakse kätkeytyen on suhteellisen help-
poa. Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistukseen (VM139:00/2014) sisältyy 
ehdotukset ns. edunsaajarekisteristä, jonka ideana on koota keskitettyyn järjestel-
mään tiedot yritysten omistajista ja muista edunsaajista. Tietosuojavaltuutettu toteaa 
rahanpesulainsäädäntöä koskevassa lausunnossa katsoneensa, ettei edunsaajatie-
toja voida ylläpitää kaupparekisterissä, vaan niistä tulisi muodostaa oma tietojärjes-
telmä, johon olisi käyttöoikeus rahanpesuviranomaisilla ja ilmoitusvelvollisilla. Jatko-
valmistelussa tulisi tietosuojavaltuutetun mukaan selvittää, missä määrin nämä tiedot 
olisivat tarpeellisia myös liiketoimintakiellon valvonnassa ottaen huomioon valvonnal-
le asetetut tavoitteet ja käytännöt, sekä säätää poliisille tiedonsaantioikeus myös 
tähän tietojärjestelmään liiketoimintakieltojen valvontaa varten. 

Konkurssiasiamiehen toimisto lausuu pitävänsä luonnoksessa esitettyjä muutok-
sia ja lisäyksiä perusteluina siltä osin kuin kyse on liiketoimintakiellosta annettuun 
lakiin, lakiin rikostorjunnasta tullissa ja lakiin henkilötietojen käsittelystä rajavartiolai-
toksessa ehdotetuista muutoksista. 

Suomen Asianajajaliitto katsoo, ettei hallituksen esityksessä ole riittävästi otettu 
huomioon oikeusturvatakeita ja että esityksen mukaisena lain voimaantulo aiheuttaisi 
merkittäviä oikeusturvaongelmia. Lainmuutoksen tarkoitus, joka on ehkäistä harmaa-
ta taloutta ja talousrikollisuutta, on sinänsä kannatettava, mutta ei saa johtaa koh-
tuuttomuuksiin ja elinkeinovapauden jyrkkään loukkaamiseen. Vaikka voimassa ole-
van tulkinnan mukaisesti liiketoimintakiellon määräämisen ei katsota olevan ristirii-
dassa yleisen ns. ne bis in idem -kiellon kanssa, tulee kiellon merkitystä silti arvioida 
osana rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää. Esityksessä esitetyissä näkökoh-
dissa on pyritty huolehtimaan oikeusturvatakeiden toteutumisesta vain osittain. Edel-
leen Asianajajaliitto lausuu, että esityksen voimaansaattaminen esitetyssä muodossa 
on ristiriidassa perustuslain 18 §:n elinkeinovapautta koskevan määräyksen ja 6 §:n 
yhdenvertaisuussäännön kanssa. 

Asianajoliitolla ei ole huomautettavaa liiketoimintakieltolain 4 §:ää koskevasta muu-
tosehdotuksesta, jonka mukaan tuomioistuin voisi määrätä, että liiketoimintakielto ei 
koskisi myöskään tietynlaajuista liiketoimintaa. 

Suomen Lakimiesliitto kannattaa esityksen tavoitteita harmaan talouden ja talous-
rikollisuuden torjunnasta, mutta katsoo, että tavoitteet eivät saa johtaa kohtuuttomuu-
teen. Elinkeinovapaus on perustuslaissa turvattu perusoikeus, jota ei saa perusteet-
tomasti rajoittaa. Moitittavasta toiminnasta koituvan seuraamuksen on oltava oikeas-
sa suhteessa teon moitittavuuteen. Lakimiesliitto katsoo, että esityksen mukaisena 
lain voimaantulo aiheuttaisi merkittäviä oikeusturvaongelmia. Edelleen Lakimiesliitto 
toteaa, että vaikka esityksessä lausutaan, ettei uudistus tulisi lisäämään viranomais-
ten työtä, varmuutta tästä ei ole saatavissa. Soveltamisalan laajennus voi johtaa 
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esimerkiksi siihen, että verottaja alkaa soveltaa sitä aktiivisesti, jolloin poliisin, syyttä-
jän ja tuomioistuimen mahdollisuudet osoittaa resursseja rikolliseen toimintaan liitty-
viin liiketoimintakieltoasioihin heikkenisivät. 

Lääkäriliitto huomauttaa tietojenluovutukseen liittyvistä riskeistä lääkärin salassapi-
don kannalta. Liiketoimintakiellon tutkimiseen liittyvien tietojen luovutuksen ei pidä 
koskea lääkärin salassa pidettäviä potilasrekisteriin kuuluvia tietoja. Tältä osin liitto 
haluaa muistuttaa, kuten Valvirakin on itse viranomaisena todennut, että jo pelkäs-
tään potilaan nimi on salassa pidettävä tieto. 

Tekes lausuu yleisesti kannattavansa esitettyä liiketoimintakiellosta annetun lain 
muuttamista. 

Tekes toteaa myös, että valvontaviranomaisille on jo nyt säädetty lain 21 a §:n nojal-
la velvollisuus kiinnittää huomiota liiketoimintakiellon noudattamisen toteutumiseen. 
Jotta tällainen lakisääteinen tehtävä olisi mahdollista toteuttaa, Tekes pitää erityisen 
tärkeänä, että laissa on turvattu valvontaviranomaisen tiedonsaanti määrätyistä liike-
toimintakielloista. 

Suomen Yrittäjät kiinnittää huomiota liiketoimintakieltoon määräämistä koskevaan 
säännökseen (3 §:n 1 momentin 1 kohta), jonka mukaan liiketoimintakieltoon voi-
daan määrätä 2 §:ssä tarkoitettu henkilö, jos hän on liiketoiminnassa olennaisesti 
laiminlyönyt siihen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia. Yksityishenkilön velkajärjeste-
lystä annetun lain 10 §:n 1 momentin 3-kohdassa on vastaavankaltainen säännös, 
jonka mukaan velkajärjestelyä ei voida myöntää, jos merkittävänä pidettävää velkaa 
on syntynyt elinkeinotoiminnassa, jossa on menetelty törkeän sopimattomasti velko-
jia kohtaan tai laiminlyöty olennaisesti muusta kuin maksukyvyttömyydestä johtuvas-
ta syystä lakisääteisiä velvollisuuksia tai joka on ollut pääasiallisesti keinottelunluon-
teista. Velkajärjestelylain uudistamista valmistellut työryhmä totesi, että usein verojen 
ja muiden julkisoikeudellisten maksujen laiminlyöminen johtuu siitä, että yritystoimin-
ta muuttuu kannattamattomaksi eikä yrittäjä sen vuoksi pysty hoitamaan velvoittei-
taan. Velkajärjestelylakiin tehdyn muutoksen tarkoituksena oli, että normaalin yrittä-
järiskin toteutuminen ja sen myötä lakisääteisten velvollisuuksien hoitamatta jättämi-
nen ei yksin sulkisi pois velkajärjestelystä. Suomen Yrittäjät esittää, että edellä mai-
nittuihin perusteluihin viitaten vastaava muutos tehdään myös liiketoimintakieltolain 
edellä mainittuun säännökseen. 

Suomen Yrittäjät toteaa yleisesti pitävänsä tärkeänä, että pyritään vähentämään sel-
laisia kilpailuhaittoja, joita lakisääteisiä velvollisuuksia noudattaville yrityksille aiheu-
tuu siitä, että jotkut yritykset olennaisesti rikkovat näitä velvollisuuksia. Samalla on 
kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, ettei yrityksille, jotka pyrkivät toimimaan lainsää-
dännön asettamissa rajoissa, aiheudu ylimääräistä hallinnollista taakkaa tai maine-
haittaa esimerkiksi turhien liiketoimintakieltoasioiden tutkintojen kautta. 

Professori Matti Tolvanen toteaa yleisesti, että kyseessä on varsin perusteellisesti 
valmisteltu luonnos ja että hän on siinä esitettyjen lainmuutosten kannalla kaikilta 
osiltaan. 

Professori Tolvanen pitää luonnoksen perusteluissa erityisen hyvänä pohdintaa siitä, 
voitaisiinko liiketoimintakielto määrätä tapauksissa, joissa kahdesti rankaisemisen 
kielto estää rikosprosessin käynnistämisen. Tällaiset tilanteet pitää mahdollisimman 
suuressa määrin ehkäistä ennalta poliisien, syyttäjien ja veroviranomaisten yhteis-
työllä. Mahdollista kuitenkin on, että tulevaisuudessakin tulee esiin tapauksia, joissa 
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veronkorotukset on jo määrätty, vaikka rikollinen toiminta on ollut niin vakavaa, että 
edellytykset liiketoimintakiellon määräämiselle ovat käsillä. Näitä tilanteita varten on 
hyvä olla sääntelyä, joka mahdollistaa liiketoimintakiellon edellytysten tutkimisen ja 
liiketoimintakiellon määräämisen. Koska liiketoimintakielto rikosperusteisenakin on 
elinkeino-oikeudellinen turvaamistoimenpide, kahdesti rankaisemisen kieltoa ei so-
velleta. 

Professori Tolvanen kannattaa ehdotusta siitä, että erityisistä syistä voitaisiin määrä-
tä, ettei kielto koske tietynlaajuista liiketoimintaa. Ideana on, että jokaisella tulee olla 
mahdollisuus elättää itsensä ammatillaan. Siltä osin kuin on kyse työpanoksen 
myynnistä, luvallista on käytännössä vain toiminta, jossa maksaja toimittaa enna-
konpidätyksen. Liiketoimintakiellossa olevaa ei merkitä ennakkoperintärekisteriin. 
Tolvanen toteaa, että jos lain 1 §:n määritelmässä myös kirjanpitovelvollisuuden 
alainen ammattitoiminta määritellään liiketoiminnaksi, myös tämä 4 §:n 3 momentti 
koskee kirjanpitovelvollisuuden alaista ammattitoimintaa. Palkkatyötähän liiketoimin-
takielto ei kiellä. 
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4 LAUSUNTOTAHOT 
 

 

Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot 31 taholta. Lausuntoja saatiin yhteensä 27, 
mukaan lukien Suomen tuomariliiton omasta aloitteestaan antama lausunto. 

Lausuntoa pyydettiin seuraavilta tahoilta. Tähdellä (*) merkityt antoivat lausunnon. 

Sisäministeriö* 
Valtiovarainministeriö* 
Työ- ja elinkeinoministeriö* 
Turun hovioikeus* 
Helsingin käräjäoikeus* 
Varsinais-Suomen käräjäoikeus* 
Valtakunnansyyttäjänvirasto* 
Helsingin syyttäjänvirasto* 
Pohjanmaan syyttäjänvirasto* 
Poliisihallitus* 
Keskusrikospoliisi* 
Tulli* 
Rajavartiolaitos/sisäministeriön rajavartio-osasto* 
Valtakunnanvoudinvirasto* 
Helsingin ulosottovirasto* 
Oikeusrekisterikeskus* 
Patentti- ja rekisterihallitus* 
Verohallinto 
Tietosuojavaltuutetun toimisto* 
Konkurssiasiamies* 
Energiavirasto 
Suomen Asianajajaliitto* 
Suomen Lakimiesliitto ry* 
Auktorisoidut Lakimiehet ry 
Lääkäriliitto* 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Uudenmaan ELY-keskus 
Tekes* 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry* 
Suomen Yrittäjät ry* 
Professori Matti Tolvanen/Itä-Suomen yliopisto* 
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