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Yhtiöjärjestys- ja sääntömääräyksiin perustuvat edustamisoikeudet 

kaupparekisterijärjestelmässä  

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että hallituksen jäsenellä tai toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä 

asemansa perusteella. Edustamisoikeus on tällöin asemaan sidottu ja riippumaton henkilöstä.                                     

Osuuskunnassa vastaavasti asiasta määrätään säännöissä. 

Alla on listattu edustamista koskevia yhtiöjärjestys- ja sääntömääräyksiä, jotka näkyvät kaupparekisterin 

sähköisessä tietopalvelussa. Huomaa kuitenkin, että termi toimitusjohtaja liittyy osakeyhtiölain mukaisiin 

osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin. Termi isännöitsijä liittyy asunto-osakeyhtiölain mukaisiin yhtiöihin. 

Kaikki yhtiömuodot: 

 Hallituksen jäsen ja varajäsen kukin yksin 

 Hallituksen jäsen yksin 

 Hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaksi yhdessä  

 Hallituksen jäsenet kaksi yhdessä  

 Hallituksen jäsenet kolme yhdessä  

 Hallituksen varajäsen yksin  

 Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä 

 Hallituksen puheenjohtaja yksin 

 Hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä 

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat: 

 Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä  

 Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä  

 Hallituksen jäsen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa  

 Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kukin yksin  

 Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin  

 Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kaksi yhdessä  

 Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin  

 Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä 

 Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kolme yhdessä 

 Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsen ja varajäsen yhdessä 

 Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä  

 Hallituksen puheenjohtaja yksin sekä toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä  

 Hallituksen puheenjohtaja yksin, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet 

kaksi yhdessä  

 Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja hallituksen varajäsen kukin yksin  

 Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kukin yksin  
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 Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kukin yksin tai hallituksen jäsenet 

kaksi yhdessä  

 Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yksi hallituksen jäsen aina kaksi yhdessä  

 Kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen yhdessä hallituksen 

jonkun jäsenen kanssa  

 Kukin hallituksen varsinainen jäsen ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi varajäsentä yhdessä.  

 Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai 

hallituksen jäsenet kaksi yhdessä  

 Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä 

yhdessä  

 Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä  

 Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen 

yhdessä  

 Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai 

hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä  

 Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kumpikin yksin  

 Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä 

 Toimitusjohtaja yksin  

 Toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä  

 Toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kolme yhdessä  

 Toimitusjohtaja yksin, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä  

 Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen ja hallituksen varajäsen kukin yksin.  

 

Asunto-osakeyhtiölakia soveltavat yhtiöt:  

 Hallituksen jäsenet ja isännöitsijä kukin yksin  

 Hallituksen jäsen ja isännöitsijä yhdessä  

 Hallituksen jäsen ja isännöitsijä yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä  

 Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin  

 Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä  

 Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yhdessä  

 Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä  

 Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yhdessä, tai kumpikin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa 

 Isännöitsijä yksin  

 Isännöitsijä yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä  

 Isännöitsijä yksin, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä  

 Isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen kukin yksin  

 Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä 

 Hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai yhtiön isännöitsijä hallituksen 

jonkun jäsenen kanssa.  

 


