
 
Säätiön hallintoneuvosto 

 

PRH-Verohallinto, PL 2000 Asiakaspalvelunumero www.ytj.fi 
Yritystietojärjestelmä 00231 Helsinki 029 509 5050  

 

Ilmoita hallintoneuvoston KAIKKI jäsenet ja varajäsenet. Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. 
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Ohjeita säätiön hallintoneuvoston 

ilmoittamiseen 

 

PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä PL 2000, 00231 Helsinki Asiakaspalvelunumero: 029 509 5050 www.ytj.fi 

Ohjeita säätiön hallintoneuvoston ilmoittamiseen 
 

ILMOITA KOKO HALLINTONEUVOSTO 
Mikäli hallintoneuvostossa on tapahtunut muutoksia, pyydetään lomakkeella ilmoittamaan selvyyden vuoksi koko 
hallintoneuvosto, eikä ainoastaan muuttuneita tietoja. Hallintoneuvostossa on oltava puheenjohtaja.  
Jos lomakkeen tila ei riitä ilmoitettaville asioille, voitte oheistaa useampia lomakesivuja. Ohjeita ei liitetä ilmoitukseen. 
 

HUOM! HENKILÖTIETOJEN ILMOITTAMINEN ON MUUTTUNUT 
Älä kirjoita liitelomakkeelle henkilötunnuksen loppuosaa taikka henkilöiden ulkomaista kotiosoitetta, koska näiden tietojen 
julkisuutta on rajoitettu. Käytä niiden ilmoittamiseen henkilötietolomaketta. Mikäli nämä tiedot ovat muissa liitteenä olevissa 
asiakirjoissa kuin henkilötietolomakkeella, ne tulevat julkisiksi. Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja jos hän asuu 
Suomessa, älä täytä postiosoitetta eikä kansalaisuutta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita 
henkilötunnuksen sijaan syntymäaika. Lue lisää tietojen julkisuudesta www.prh.fi.  
 

ILMOITETTAVISTA HENKILÖISTÄ: 
 
Ei suomalaista henkilötunnusta 
Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, ilmoitetaan säätiörekisteriin syntymäaika. Ulkomailla asuvista luonnollisista 
henkilöistä ilmoitetaan säätiörekisteriin kotikunnan sijasta kotiosoite. Jos ilmoitatte kyseisen henkilön säätiörekisteriin 
ensimmäistä kertaa, liittäkää lisäksi mukaan luotettava selvitys hänen henkilöllisyydestään (esim. kopio passista). 
 
Ei pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella 
Vähintään yhdellä hallintoneuvoston varsinaisista jäsenistä ja yhdellä mahdollisista varajäsenistä on oltava pysyvä 
asuinpaikka Euroopan talousalueella. Muussa tapauksessa heille tarvitaan poikkeuslupa toimia hallintoneuvoston 
jäseninä/varajäseninä. Poikkeuslupaa haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta. 
 
 

http://www.prh.fi/
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