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Selvitys tosiasiallisesta edunsaajasta 
 
 
 
YRITYKSEN TAI YHTEISÖN TIEDOT 

Nimi ___________________________________________________________________________________ 

Y-tunnus tai kaupparekisterinumero tai vastaava _______________________________________________ 

Osoite _________________________________________________________________________________ 

 

 
TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA (ks. määritelmä jäljempänä) 

Nimi  Henkilötunnus          Kansalaisuus          Osoite Omistusosuus % 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

[  ] Yksikään luonnollinen henkilö ei käytä määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä. 

 

 
VÄLILLISEN MÄÄRÄYSVALLAN (ESIM. OMISTUKSEN) RAKENNE (tilanteissa, joissa yrityksen omistaja ei ole 
luonnollinen henkilö) 

Kuvaa rakennetta alla tai liitä tarkempi selvitys oheen. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

[  ] Tarkempi selvitys liitteenä 
 

 



 

2 
 

VAKUUTUS JA ALLEKIRJOITUS 

Vakuutan edellä ilmoittamani tiedot oikeiksi. Mikäli ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia, 
sitoudun ilmoittamaan niistä ilman aiheetonta viivytystä. 

 

Paikka ja päivämäärä 

 

Toimivaltaisen nimenkirjoittajan allekirjoitus 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Nimenselvennys ja ammattinimike 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Yhteisön tosiasiallinen edunsaaja 
 
Yhteisön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä: 
 
1) omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden oikeushenkilön osakkeista tai muuten omistaa 
vastaavan osuuden oikeushenkilöstä 
2) käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista, ja tämä äänimäärä 
perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin, tai; 
3) käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä. 
 
Osoituksena suorasta omistuksesta pidetään sitä, että luonnollisella henkilöllä on suurempi kuin 25 % omistusosuus 
tarkasteltavasta oikeushenkilöstä. 
 
Osoituksena välillisestä omistuksesta pidetään sitä, että: 
 
1) oikeushenkilöllä, jossa yksi tai useampi luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on suurempi kuin 25 % 
omistusosuus tai suurempi kuin 25 % osuus äänioikeuksista tarkasteltavasta oikeushenkilöstä, tai; 
2) luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, jossa luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on 
omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin perustuva oikeus 
nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä tarkasteltavan oikeushenkilön hallituksessa tai siihen verrattavassa 
toimielimessä. 
 
Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai edellä mainitut edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina 
edunsaajina pidetään tarkasteltavana olevan oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa 
tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. 
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Ulkomaisen trustin tosiasiallinen edunsaaja 
 
Ulkomaisen trustin tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan tosiasiallista määräysvaltaa käyttävää luonnollista 
henkilöä, joka on trustin: 
 
1) perustaja tai tämän mahdollisesti asettama suojelija; 
2) omaisuudenhoitaja; tai 
3) edunsaaja. 
 
Tämän lisäksi tosiasiallisena edunsaajana pidetään myös muuta luonnollista henkilöä, joka viime kädessä käyttää 
määräysvaltaa suoran tai välillisen omistuksen kautta tai muilla keinoin ulkomaisessa trustissa. 
 
Yhdistyksen, säätiön, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallinen edunsaaja 
 
Yhdistyslaissa (503/1989) tarkoitetun aatteellisen yhdistyksen tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhdistysrekisteriin 
merkittyjä hallituksen jäseniä. 
 
Uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetun uskonnollisen yhdyskunnan tosiasiallisina edunsaajina pidetään 
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. 
 
Säätiölaissa (487/2015) tarkoitetun säätiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen 
ja hallintoneuvoston jäseniä. 
 
Asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) tarkoitetun asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön 
tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. 
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