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Asiakirjat yhtiömuodoittain 
 
Toiminimi 
 

• Kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha) 
• Perusilmoitus, jos toimintasi edellyttää toimilupaa 
• Kopion henkilöllisyystodistuksesta (kopio passista tai henkilökortin molemmista  

puolista) yrityksen edustajalta sekä niiltä henkilöiltä, joille lisätään tilinkäyttöoikeus. 
 
Avoin yhtiö / Kommandiittiyhtiö 
 

• Kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha) 
• Yhtiösopimus, josta ilmenevät vastuunalaiset yhtiömiehet 
• Jos tilinkäyttöoikeus annetaan ulkopuoliselle, tarvitaan kaikkien vastuunalaisten 

yhtiömiesten hyväksyntä. 
• Kopion henkilöllisyystodistuksesta (kopio passista tai henkilökortin molemmista puolista) 

yrityksen edustajalta sekä niiltä henkilöiltä, joille lisätään tilinkäyttöoikeus. 
 
Osakeyhtiö, Asunto-osakeyhtiö, Kiinteistöosakeyhtiö 
 

• Kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha) 
• Yhtiöjärjestys 
• Kopion henkilöllisyystodistuksesta (kopio passista tai henkilökortin molemmista puolista) 

yrityksen edustajalta sekä niiltä henkilöiltä, joille lisätään tilinkäyttöoikeus. 
 
Perustettavalta osakeyhtiöltä, jota ei ole vielä merkitty rekisteriin 
(maksaa osakepääoman) 
 

• Perustamissopimus eli perustamiskirja 
• Jäljennös kaupparekisteriin tehdystä perusilmoituksesta 
• Diaaritodistus perusilmoituksen saapumisesta kaupparekisteriin 
• Hallituksen kokouksen pöytäkirja, josta ilmenee päätös tilin avaamisesta sekä se, kenellä 

on tilinkäyttöoikeus (nimi, henkilötunnus ja kelpoisuus eli onko henkilöllä oikeus käyttää tiliä 
yksin vai yhdessä toisen kanssa) 

• Kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys on toimitettava meille heti kun yritys on merkitty 
kaupparekisteriin, jotta voimme avata muut tarvittavat palvelut 

• Kopion henkilöllisyystodistuksesta (kopio passista tai henkilökortin molemmista puolista) 
yrityksen edustajalta sekä niiltä henkilöiltä, joille lisätään tilinkäyttöoikeus. 
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Osuuskunta 
 

• Kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha) 
• Osuuskunnan säännöt 
• Kopion henkilöllisyystodistuksesta (kopio passista tai henkilökortin molemmista puolista) 

yrityksen edustajalta sekä niiltä henkilöiltä, joille lisätään tilinkäyttöoikeus. 
 
Rekisteröity yhdistys 
 

• Yhdistysrekisteriote (enintään 3 kk vanha) 
• Yhdistyksen säännöt 
• Kopion henkilöllisyystodistuksesta (kopio passista tai henkilökortin molemmista puolista) 

yrityksen edustajalta sekä niiltä henkilöiltä, joille lisätään tilinkäyttöoikeus. 
• Ote yhdistyksen hallituksen pöytäkirjasta, josta ilmenee; 

o päätös asiakuuden avauksesta Aktiaan 
o kuka saa avata tilin 
o mitä palveluita avataan (esim. yritysverkkopankki, Debit kortti) 
o kenellä on tilinkäyttöoikeus (nimi, henkilötunnus ja kelpoisuus eli onko henkilöllä 

oikeus käyttää tiliä yksin vai yhdessä toisen kanssa) 
 
 

 
 


