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NIMI Y-TUNNUS 

            

 
Täyttäkää vain muuttuneet tai uudet tiedot. Älkää liittäkö ilmoitukseen tyhjiä sivuja. 

SÄÄNTÖMUUTOS (Täytetään vain, jos säännöt on muutettu) 

 Hyväksytty uudet säännöt 

 
 YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT 

Yhdistyksen sääntömääräiset nimenkirjoittajat - Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. 
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  
Toimi tai asema 

      
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  
Toimi tai asema 

      
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  
Toimi tai asema 

      
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  
Toimi tai asema 

      
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  
Toimi tai asema 

      
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  
Toimi tai asema 

      
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  
Toimi tai asema 

      
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  
Toimi tai asema 
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YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT, jatkoa 
Määrätyt nimenkirjoittajat - Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. 
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  
Miten henkilö kirjoittaa yhdistyksen nimen (yksin / yhdessä) 

      
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  
Miten henkilö kirjoittaa yhdistyksen nimen (yksin / yhdessä) 

      
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  
Miten henkilö kirjoittaa yhdistyksen nimen (yksin / yhdessä) 

      
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  
Miten henkilö kirjoittaa yhdistyksen nimen (yksin / yhdessä) 

      
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  
Miten henkilö kirjoittaa yhdistyksen nimen (yksin / yhdessä) 

      

 Ilmoitan yhdistysrekisteriin merkittäväksi: Olen eronnut yhdistysrekisteriin merkitystä asemasta / yhdistysrekisteriin 
merkitty tehtäväni on lakannut. 
Tehtävä tai asema Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

                   
Sähköpostiosoite  Puhelin 

            
Allekirjoitus 

 Päiväys       

Eronneen tai tehtävänsä päättymisestä ilmoittavan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

      

 Ennakkotarkastus 

 Sääntöjen ennakkotarkastus on suoritettu Ennakkotarkastuksesta annetun Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 
diaarinumero 
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HALLITUS (ilmoittaminen ei ole pakollista) 
Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. 
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja 

                   
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

 
MAHDOLLISET MUUT REKISTERIIN ILMOITETTAVAT SEIKAT 

      

      

      

      

      
 
 
 



 
HENKILÖTIETOLOMAKE 
(VIRANOMAISKÄYTTÖÖN) 

 

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

Yhteisön nimi: 

      

Y-tunnus: Ilmoituksen diaarinumero: 

            

Merkitse tälle lomakkeelle viranomaiskäyttöön tarkoitetut henkilötiedot*: 
- suomalainen henkilötunnus 
- postiosoite, jos henkilö asuu muualla kuin Suomessa 
Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja jos hän asuu Suomessa, älä täytä postiosoitetta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista 
henkilötunnusta, ilmoita henkilötunnuksen sijaan syntymäaika. 
Jos ilmoitettavia henkilöitä on enemmän kuin lomakkeelle mahtuu, tulosta jatkolomakkeeksi PRH:n kotisivulta henkilötietolomake. 

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  
Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  
Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  
Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  
Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  
Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  
Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  
Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  
Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  
Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  
 
* Henkilötunnuksen tunnusosa ja ulkomailla asuvan kotiosoite luovutetaan vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset.
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Täytä liitelomakkeen 19A lisäksi aina lomake Y4a ja henkilötietolomake. Ilmoitus allekirjoitetaan lomakkeelle Y4a. Liitä 
ilmoitukseen vain ne sivut, joilla on ilmoitettu tietoja. Jos lomakkeen tila ei riitä ilmoitettaville asioille, voitte oheistaa useampia 
samanlaisia sivuja tai käyttää erillistä A4-arkkia. Älä liitä ohjeita ilmoitukseen. 
 
- Tarkista aina yhdistyksen rekisteritiedot, ennen kuin ryhdyt täyttämään muutoslomaketta. Lomakkeella ilmoitetaan vain 

muuttuneet/uudet asiat. Poikkeuksena tästä ovat nimi ja Y-tunnus, jotka ilmoitetaan aina. 
- Kaikki rekisteröitäviksi/rekisteristä poistettaviksi ilmoitettavat tiedot on ilmoitettava ilmoituslomakkeella. Ei riitä, että ne 

ilmenevät liiteasiakirjoista. 
 
YHDISTYKSEN MUUTOSILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT 
1. Ilmoituslomake Y4a ja yhdistysrekisterin liitelomake 19A ja henkilötietolomake alkuperäisinä 
2. Yhdistyksen säännöt (jos kyseessä sääntömuutos) 
3. Lisäselvitys ulkomaalaisesta 

- ulkomaalainen henkilö (=henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta), esim. passikopio 
 

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, ilmoita yhdistysrekisteriin syntymäaika. Ilmoita ulkomailla asuvista luonnollisista 
henkilöistä yhdistysrekisteriin kotikunnan sijasta kotiosoite.  
 
Ei pysyvää asuinpaikkaa Suomessa 
 
Jos ilmoituksessa olevan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan asuinpaikka ei ole Suomessa, yhdistyksen on haettava 
poikkeuslupaa Patentti- ja rekisterihallitukselta ennen kuin ilmoitus voidaan merkitä rekisteriin. 
 
YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT 
Nimenkirjoittajien on oltava täysivaltaisia, ts. he eivät saa olla alaikäisiä tai tuomioistuimen vajaavaltaisiksi julistamia tai 
konkurssissa. 
 
Yhdistyksen sääntömääräiset nimenkirjoittajat 
Ilmoita tässä yhdistyksen säännöissä olevan nimenkirjoitusmääräyksen mukaiset nimenkirjoittajat. 
 
Määrätyt nimenkirjoittajat 
Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle henkilökohtaisen oikeuden edustaa yhdistystä vain, jos yhdistyksen säännöissä on tätä 
asiaa koskeva määräys. Ilmoita tässä edustaako henkilö yhdistystä yksin vai yhdessä jonkun/joidenkin kanssa 
 
ERO YHDISTYSREKISTERIIN MERKITYSTÄ ASEMASTA / ILMOITUS REKISTERIIN MERKITYN TEHTÄVÄN 
LAKKAAMISESTA 
Jokainen yhdistysrekisteriin merkitty henkilö, joka on eronnut tai jonka tehtävä on muutoin päättynyt, voi itse tehdä asiaa 
koskevan ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle. Huom. Itse eroaminen tai tai tehtävän päättyminen ei tapahdu tämän 
ilmoituksen tekemisellä, vaan eroamisen/tehtävän päättymisen on pitänyt tapahtua ennen yhdistysrekisteriin tehtävää 
ilmoitusta. 
 
Myös henkilö, joka on erotettu yhdistysrekisteriin merkitystä tehtävästä voi ilmoittaa tällä lomakkeella tehtävänsä päättyneen. 
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SÄÄNTÖMUUTOS 
Ilmoita sääntöjen muuttuminen rastimalla ruutu, kun yhdistyksen säännöt on muutettu yhdistyksen kokouksessa. Liitä 
muutetut säännöt ilmoitukseen kokonaisuudessaan. 
 
 
ENNAKKOTARKASTUS 
Täytä tämä kohta, jos Patentti- ja rekisterihallitus on hakemuksesta suorittanut sääntöjen maksullisen ennakkotarkastuksen. 
 
MUUTA ILMOITETTAVAA 
Täytä tämä kohta, jos yhdistys ilmoittautuu kaupparekisteriin, muuttaa jo kaupparekisteriin ilmoitettuja tietoja tai poistetaan 
kaupparekisteristä. Huomioi, että kaupparekisteri-ilmoituksesta tulee maksaa erillinen kaupparekisterihinnaston mukainen 
käsittelymaksu. Lue lisää yhdistyksen velvollisuudesta ilmoittautua kaupparekisteriin osoitteesta www.prh.fi. 
 
Yhdistyksen ilmoittautuessa kaupparekisteriin yhdistyksen tulee ilmoittaa: 
- yhdistyksen toiminimi (toiminimen tulee sisältää yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkitty nimi) 
- mikäli yhdistys haluaa rekisteröidä kaupparekisteriin aputoiminimiä, tulee ilmoittaa nimet ja kullakin nimellä harjoitettava 
elinkeinotoiminnan osa (huomio, että jokaisesta aputoiminimestä tulee maksaa erillinen käsittelymaksu) 
- yhdistyksen elinkeinotoiminnan laatu (toimintaa, joka on määritelty säännöissä yhdistyksen tarkoitukseksi, ei voida 
ilmoittaa kaupparekisteriin yhdistyksen elinkeinotoiminnan laaduksi) 
- yhdistyksen elinkeinotoiminnassa käyttämä postiosoite. 
 
Mikäli kaupparekisterissä olevia tietoja muutetaan, ilmoittakaa vain muuttuneet kohdat. 
 
Huomioi, että kaupparekisteriin ilmoittautumisesta tulee maksaa erillinen kaupparekisterihinnaston mukainen 
käsittelymaksu. 
 
Kaupparekisteri-ilmoitukseen tulee liittää: 
- selvitys kaupparekisterin käsittelymaksun maksamisesta 
- tarvittaessa selvitys yhdistyksen oikeudesta harjoittaa elinkeinoa 
- mikäli kaupparekisteriin ilmoitetaan merkittäväksi prokuristeja, selvityksenä prokuristien valinnasta yhdistyksen hallituksen 
kokouksen pöytäkirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. 
 
 
MAKSUOHJE 
 
Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa https://asiointi.prh.fi/yhdistys 
 

Ilmoituksen voi tehdä myös täysin sähköisesti, jolloin käsittelymaksu on alempi. Sähköisen ilmoituksen allekirjoittaa 
hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen muu rekisteriin ilmoitettu täysivaltainen jäsen omilla pankkitunnuksillaan. 
Allekirjoituksen jälkeen sähköinen ilmoitus maksetaan suoraan palvelun kautta, ei etukäteen. 
 

Ilmoitus on maksullinen. Maksa käsittelymaksu etukäteen ja liitä tosite maksusta ilmoitukseen. 
Kun ilmoitus tehdään verkossa yhdistysrekisterin asiointipalvelun kautta, maksa käsittelymaksu suoraan palvelun 
kautta, ei etukäteen. 
 

Tositteessa tarvittavat tiedot: 
• Maksun maksaja  
• Maksun saaja (PRH) ja tilinumero, jolle maksu maksettu  
• Arkistointitunnus  
• Maksettu summa euroina  
• Viestikentässä tietoina yhdistyksen nimi ja ilmoitustyyppi (muutosilmoitus). Viitekenttä jätetään tyhjäksi 

 
Hyväksymme vain kuitin, josta ilmenee maksun tilan olevan "Maksettu" tai "Käsitelty". Ilmoitukseen liitettävä tosite voi olla 
tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistointitunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu 
kuitti. 
 
 
 
 
Lisäohjeita käsittelymaksusta ja ilmoitusmenettelystä: www.prh.fi . 

http://www.prh.fi/
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