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Elinkeinotoimintalaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 §

Soveltamisala ja määritelmät

Tässä laissa säädetään elinkeinonharjoittajan oikeudesta harjoittaa elinkeinotoimintaa.
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) elinkeinotoiminnalla ammatin tai elinkeinon harjoittamista tulon tai muun taloudel-

lisen hyödyn saamiseksi;
2) elinkeinonharjoittajalla 2 §:n 1 momentissa ja 3 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja

luonnollisia henkilöitä ja yksityisiä ja julkisia oikeushenkilöitä; 
3) sivuliikkeellä ulkomaisen yhteisön tai säätiön osaa, joka harjoittaa Suomessa tästä

maasta käsin ammattimaisesti elinkeinotoimintaa ulkomaisen yhteisön tai säätiön nimiin
ja lukuun.

2 §

Oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa

Tässä laissa säädetyin edellytyksin elinkeinotoimintaa saa harjoittaa:
1) luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella;
2) suomalainen yhteisö tai säätiö;
3) ulkomainen yhteisö tai säätiö, joka on perustettu Euroopan talousalueeseen kuulu-

van valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto
tai päätoimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Edellä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ei kuitenkaan sovelleta, jos
niistä on määrätty toisin Suomea velvoittavassa kansainvälisessä sopimuksessa. 

3 §

Oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa Patentti- ja rekisterihallituksen luvalla

Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämällä luvalla elinkeinotoimintaa saa harjoittaa: 
1) luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueen ulkopuolella; 
2) muu kuin 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu ulkomainen yhteisö tai säätiö,

joka perustaa sivuliikkeen Suomeen.
Jollei vähintään yksi avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen

yhtiömies ole 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai suomalainen tai ul-
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komainen yhteisö tai säätiö, myös avoimen yhtiön yhtiömiehellä tai kommandiittiyhtiön
vastuunalaisella yhtiömiehellä on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämä lupa
elinkeinotoiminnan harjoittamiseen.

Patentti- ja rekisterihallituksen on myönnettävä lupa, jos elinkeinonharjoittaja on anne-
tun selvityksen perusteella tavoitettavissa elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyvien
velvollisuuksien täyttämiseksi.

4 §

Yksityisen elinkeinonharjoittajan kelpoisuus 

Elinkeinotoimintaa saa ammattimaisesti harjoittaa luonnollinen henkilö (yksityinen
elinkeinonharjoittaja):

1) joka on täysi-ikäinen;
2) joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Sen estämättä, mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, viisitoista vuotta täyttänyt ala-

ikäinen saa edunvalvojan suostumuksella harjoittaa ammattimaisesti elinkeinotoimintaa.
Edunvalvojan oikeudesta ryhtyä harjoittamaan elinkeinoa päämiehensä lukuun sääde-

tään holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 5 kohdassa.

5 §

Tilapäinen palvelujen tarjonta ja ilmoitusvelvollisuus kaupparekisteriin

Kaupparekisterilain (564/2023) 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus ei
koske sellaista luonnollista henkilöä, jolla on asuinpaikka toisessa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa ja joka tarjoaa tilapäisesti palvelua Suomessa, eikä tämän lain
2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua ulkomaista yhteisöä tai säätiötä, joka tarjoaa ti-
lapäisesti palvelua Suomessa. Edellytyksenä on lisäksi, että kyse on palveluntarjoajasta,
johon sovelletaan palvelujen tarjoamisesta annettua lakia (1166/2009).

6 §

Edustaja

Kaupparekisteriin merkittävällä elinkeinonharjoittajalla on oltava edustaja, jolla on oi-
keus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja elinkeinonharjoittajan puolesta. Edus-
taja on ilmoitettava merkittäväksi kaupparekisteriin. 

Edustajan asuinpaikan on oltava Suomessa. Jos elinkeinonharjoittaja on 2 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitettu ulkomainen yhteisö tai säätiö, joka perustaa sivuliikkeen
Suomeen, edustajan asuinpaikan on oltava Euroopan talousalueella. 

Edustajana ei voi olla alaikäinen tai se, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoi-
suutta on rajoitettu.

Luonnollisen henkilön, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, sekä suomalaisen
yhteisön ja säätiön, jolla on yhteisöstä tai säätiöstä pidettävään rekisteriin merkitty toimi-
nimenkirjoittaja tai muu edustaja, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, ei kuiten-
kaan tarvitse asettaa erillistä edustajaa.

Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, haaste ja muu tiedoksianto katsotaan elin-
keinonharjoittajalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi edustajalle.

7 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.
Tällä lailla kumotaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annettu laki (122/1919). 
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Sen estämättä, mitä 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentissa säädetään, alaikäi-
nen, joka on ollut oikeutettu harjoittamaan elinkeinotoimintaa tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten mukaan ja joka on merkitty kaupparekisteriin yksityiseksi
elinkeinonharjoittajaksi ennen tämän lain voimaantuloa, on edelleen oikeutettu harjoitta-
maan elinkeinotoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa säännöksessä viitataan elinkeinon harjoitta-
misen oikeudesta annettuun lakiin, viittauksen katsotaan tarkoittavan viittausta tähän la-
kiin.

Helsingissä 23.3.2023

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Työministeri Tuula Haatainen
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