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Tämä lomake liittyy PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen sähköiseen ilmoittamiseen YTJ:n kautta.  
 

Näin toimit lomakkeen kanssa 
 
Osakeyhtiön sulautumisessa on neljä eri ilmoitusvaihetta. Sulautumisen sähköinen ilmoittaminen poikkeaa paperilla 
tehtävästä ilmoittamisesta. Sähköisessä ilmoittamisessa jokaisesta sulautumisen vaiheesta tehdään erillinen ilmoitus.  
 
Jokainen sulautumista koskeva ilmoitus aloitetaan sähköisessä palvelussa vastaanottavan yhtiön Y-tunnuksella, myös 
kuulutuksen hakemista koskeva ilmoitus. Jokaisen sulautumista koskevan ilmoituksen allekirjoittaa sähköisesti 
vastaanottavan yhtiön edustaja. Lisäksi sähköisessä palvelussa on mahdollista ilmoittaa sulautuminen rauenneeksi.  
 
Kombinaatiosulautumista ei voi ilmoittaa sähköisen palvelun kautta ytj.fi-verkkosivustolla. 
 
Toiminimi-kohtaan täytetään sulautumiseen osallisten yhtiöiden nimet. 
 
Huomioi kunkin vaiheen kohdalla menettelyä koskevat määräajat. Jos määräaika ylittyy, sulautuminen raukeaa, eikä sitä 

enää voida jatkaa. Lisäohjeita sulautumiseen liittyvästä kaupparekisterimenettelystä: 
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/muutokset/sulautuminen.html 
 

I VAIHE, SUUNNITELMA 
Ilmoitus on sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhteinen ilmoitus, jonka allekirjoittavat kunkin sulautumiseen osallistuvan 
yhtiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja. Tytäryhtiösulautumisessa ilmoituksen tekee vastaanottava yhtiö. 
 
Suunnitelman sisältö on määritelty osakeyhtiölaissa. 
 
Suunnitelmavaiheessa ilmoitukseen liitetään sulautumissuunnitelma. Lisäksi tässä vaiheessa toimitetaan hyväksytyn 
tilintarkastajan lausunto vastikkeen määrästä sekä perusteista ja/tai vastaanottavan yhtiön velkojen maksun 
vaarantumisesta. Lausunto lisätään ilmoituksen liitteeksi sähköisessä asiointipalvelussa. 
 

II VAIHE, KUULUTUSHAKEMUS 
Kuulutusta hakee kukin sulautuva yhtiö. Myös vastaanottava yhtiö hakee kuulutusta, mikäli sulautuminen hyväksytyn 
tilintarkastajan lausunnon mukaan vaarantaa sen velkojen maksun. Ilmoita kuulutusta hakevan yhtiön tai yhtiöiden nimet 
lomakkeen alussa kohdassa TOIMINIMI. 
 
Kuulutushakemuksen perusteella PRH toimittaa kuulutuksen julkaistavaksi virallisessa lehdessä. 
 

III VAIHE, TÄYTÄNTÖÖNPANO 
Sulautumispäätökset oheistetaan tässä vaiheessa. Ilmoitus täytäntöönpanosta on tehtävä 6 kk:n kuluessa sulautumista 
koskevasta päätöksestä. 
 
Yhtiöt tekevät yhteisen ilmoituksen täytäntöönpanosta. Tytäryhtiösulautumisessa ilmoituksen tekee kuitenkin vain 
vastaanottava yhtiö. 
 
Jos useammalla kuin yhdellä sulautumiseen osallistuvalla yhtiöllä on voimassa olevia YRITYSKIINNITYKSIÄ, 
täytäntöönpanoa ei voida rekisteröidä ennen kuin yhtiöt ja kiinnityksenhaltijat ovat huolehtineet kiinnitysten järjestelystä.  
 
Täytäntöönpanovaiheessa allekirjoitetaan myös TODISTUS KUULUTUKSEN TIEDOKSIANNOSTA VELKOJILLE. Jos 
kuulutetulla yhtiöllä ei ole lainkaan velkoja, laittakaa rasti asianomaiseen kohtaan. 
 
Tässä vaiheessa allekirjoitetaan aina, kaikissa tapauksissa, HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VAKUUTUS lain 
säännösten noudattamisesta. 
 
Vastikkeellisissa sulautumisissa allekirjoitetaan myös HYVÄKSYTYN TILINTARKASTAJAN TODISTUS JA LAUSUNTO 
vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden arvostuksesta. 
 

IV VAIHE, LOPPUTILITYS 
Lopputilitys ilmoitetaan tilinpäätöslomakkeella suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselle. Lopputilitystä ei ilmoiteta sähköisen 
asiointipalvelun kautta ytj.fi-verkkosivustolla. Lue lisää: 
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/muutokset/sulautuminen.html 
 

RAUKEAMINEN 
Sulautumisen raukeaminen on ilmoitettava viipymättä rekisteröitäväksi. Yhtiöt voivat missä vaiheessa tahansa ennen 
täytäntöönpanoa päättää luopua sulautumisesta ja ilmoittaa sen rauenneeksi. Myös jos jonkin vaiheen määräajat ovat 
ylittyneet, ei sulautumista voida jatkaa, vaan se tulee ilmoittaa rauenneeksi. 
 

 

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/muutokset/sulautuminen.html
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/muutokset/sulautuminen.html


 

Liite sähköiseen 

sulautumisilmoitukseen 
 

Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö / 

asunto-osakeyhtiö 

16S 

 

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

Kaupparekisterin liite sähköiseen sulautumisilmoitukseen 16S, sivu 1 (2) 
 

Toimi seuraavasti: 
1) tallenna liitelomake omalle koneellesi 
2) täytä liitelomake 
3) tallenna täydennetty lomake 
4) palaa takaisin sähköiseen asiointipalveluun 

5) jatka ilmoituksen tekemistä liitteiden lisäämiseen asti ja lisää liitelomake liitteenä ilmoitukseen. 

TOIMINIMI (täyttäkää aina) 

Sulautumisen vastaanottava yhtiö 

Yhtiön nimi Y-tunnus 

            

Sulautuvat yhtiöt 

Yhtiön nimi Y-tunnus 

            

            

            

            

            

            

            

Valitse, mikä vaihe / vaiheet sulautumisesta nyt ilmoitetaan 

I VAIHE, SUUNNITELMA (ilmoitettava 1 kk kuluessa suunnitelman allekirjoittamisesta)  

II VAIHE, KUULUTUSHAKEMUS (haettava 4 kk:n kuluessa suunnitelman rekisteröinnistä)  

III VAIHE, TÄYTÄNTÖÖNPANO (ilmoitettava 6 kk:n kuluessa päätöksestä)  

RAUKEAMINEN (Ilmoitetaan sulautuminen rauenneeksi)  
 

TODISTUS KUULUTUKSEN TIEDOKSIANNOSTA VELKOJILLE (VAIHE III) 

Kuulutus on annettu kirjallisesti tiedoksi osakeyhtiölain / asunto-osakeyhtiölain säätämässä määräajassa 

kaikille niille kuulutetun yhtiön velkojille, joiden saatava on syntynyt ennen sulautumissuunnitelman 

rekisteröintiä. 
 

tai vaihtoehtoisesti: 

Kuulutetulla yhtiöllä ei ole tunnettuja velkoja.  

Päivämäärä 

      

Allekirjoitukset nimenselvennyksin (kunkin kuulutetun yhtiön yksi hallituksen jäsen / toimitusjohtaja, tytäryhtiösulautumisessa vastaanottavan yhtiön hallituksen 
jäsen / toimitusjohtaja) 
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SULAUTUMISEEN LIITTYVÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN / ISÄNNÖITSIJÄN VAKUUTUS (VAIHE III) 

Sulautumisessa on noudatettu osakeyhtiölain / asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. 

Päivämäärä 

      

Allekirjoitukset nimenselvennyksin (kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön kaikki hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajat / isännöitsijä - tytäryhtiösulautumisessa 
yksi vastaanottavan yhtiön hallituksen jäsen / toimitusjohtaja) 

  

            
  

            
  

            
 

SULAUTUMISEEN LIITTYVÄ HYVÄKSYTYN TILINTARKASTAJAN TODISTUS JA LAUSUNTO (VAIHE III) 

(vain vastikkeellisissa sulautumisissa) 

Vastaanottava yhtiö saa täyden vastikkeen sen omaan pääomaan merkittävästä määrästä. Lisäksi 

sulautumissuunnitelman mukainen selvitys, jota tarkoitetaan osakeyhtiölain 16:3.2 kohdassa 9 tai asunto-

osakeyhtiölain 19:3.2 kohdassa 11, on oikea. 

Päivämäärä 

      

Allekirjoitus nimenselvennyksin 

 

      

 
 

SULAUTUMISTA KOSKEVAN ILMOITUKSEN ALLEKIRJOITUS (Sulautuvien yhtiöiden allekirjoitukset tulevat tälle 

liitelomakkeelle. Vastaanottavan yhtiön edustaja allekirjoittaa sulautumista koskevan ilmoituksen sähköisessä 

asiointipalvelussa kaikissa sulautumisen vaiheissa.) 
Päivämäärä 

      

Allekirjoitukset nimenselvennyksin (kunkin sulautuvan yhtiön yksi hallituksen jäsen / toimitusjohtaja / isännöitsijä,) Huom! Kuulutushakemus on tytäryhtiön 
hallituksen jäsenen / toimitusjohtajan / isännöitsijän allekirjoitettava. 
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