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yrityskiinnityslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yrityskiinnityslain (634/1984) 11 §:n 1 momentti, 21 a §:n 1 momentti ja 27 §:n

2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 631/2006, seuraavasti:

11 §

Elinkeinonharjoittajaa koskevat muutokset

Elinkeinonharjoittajan yhteisömuodon
muuttaminen taikka osakeyhtiölain
(624/2006) 19 luvun 4 §:n 3 momentissa tai
osuuskuntalain (421/2013) 22 luvun 1 §:n
3 momentissa tarkoitettu toiminnan jatkami-
nen yksityisenä elinkeinonharjoittajana ei
vaikuta yrityskiinnityksen voimassaoloon
eikä kiinnityksen tuottamaan etuoikeuteen,
jos muutos merkitään kaupparekisteriin yri-
tys- ja yhteisötietolain (244/2001) 11 §:ssä
säädetyn muutosilmoituksen perusteella ja
jos osakeyhtiön tai osuuskunnan toimintaa
jatkavan elinkeinonharjoittajan omaisuuteen
ei ole vahvistettu yrityskiinnitystä. Sama kos-
kee yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkei-
notoiminnan ja kaiken siihen kuuluvan omai-
suuden luovuttamista toiselle elinkeinonhar-
joittajalle, avoimelle yhtiölle tai kommandiit-
tiyhtiölle, jos luovutuksensaajan omaisuuteen
ei ole vahvistettu yrityskiinnitystä ja luovu-
tuksensaaja ilmoittaa rekisteriviranomaiselle
jatkavansa luovuttajan elinkeinotoimintaa. Il-
moitus tästä on tehtävä kolmen kuukauden
kuluessa luovutuksesta.
— — — — — — — — — — — — —

21 a §

Kiinnityksen jakaminen

Yrityskiinnitykset, jotka koskevat osake-
yhtiölaissa tarkoitetun jakautuvan osakeyhti-
ön kaikkea elinkeinotoimintaan kuuluvaa ir-
tainta omaisuutta tai on vahvistettu yhtiön
määrättyyn osaan tai määrätyllä alueella har-
joitettavaan elinkeinotoimintaan kuuluvaan
irtaimeen omaisuuteen, voidaan jakautuvan
yhtiön hakemuksesta jakaa yhtiön ja kiinni-
tyksenhaltijoiden sopimalla tavalla kokonaan
tai osittain vastaanottaville osakeyhtiöille.
Sama koskee osuuskuntalaissa tarkoitetun ja-
kautuvan osuuskunnan omaisuuteen vahvis-
tetun yrityskiinnityksen jakamista.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Yrityskiinnityksen poistaminen rekisteristä

— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen voi poistaa yritys-

kiinnityksen rekisteristä, jos sellaista elinkei-
nonharjoittajaa koskevat merkinnät, jonka
omaisuuteen yrityskiinnitys on vahvistettu,
poistetaan kaupparekisteristä kaupparekisteri-
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lain (129/1979) 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Osakeyhtiön tai osuuskunnan omaisuuteen
vahvistettu yrityskiinnitys voidaan poistaa
kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun yhtiö
tai osuuskunta on poistettu rekisteristä osake-
yhtiölain 20 luvun 2 §:n tai osuuskuntalain
23 luvun 2 §:n perusteella. Ennen kuin kiin-

nitys poistetaan rekisteristä tässä momentissa
tarkoitetusta syystä, rekisteriviranomaisen on
varattava tiedossaan olevalle kiinnityksenhal-
tijalle tilaisuus tulla kuulluksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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