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Päätöksen postitusosoite 

      

  
Diaaritarra 

(viranomainen täyttää) 

 
yhteyshenkilölle 

 
puheenjohtajalle 

 
yhdistyksen 
osoitteeseen 

 

Yhteyshenkilö (nimi, osoite, puhelin, sähköposti) (ohje 6) 

      

 Yhdistyksen osoite (ohje 7) 

      

 
sama kuin puheenjohtajan osoite  

 
sama kuin puheenjohtajan osoite 

 

Patentti- ja rekisterihallitukselle ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi yhdistyksen sääntöjen muutos (Ohje 3) 
 

YHDISTYS 

Yhdistyksen nimi (ohje 1) 

      

Rekisterinumero Patentti- ja rekisterihallituksen merkinnät 

      
Saapunut 

Yhdistyksen uusi nimi (ohje 2) 

      

Yhdistyksen uusi kotikunta (ohje 2) 

      
 

Ennakkotarkastus (ohje 4)  

 Sääntöjen ennakkotarkastus on suoritettu   

Ennakkotarkastuksesta annetun päätöksen päivämäärä Y-tunnus (ohje 8) 

    .    .       
      

       
Vakuutus ja allekirjoitus (ohje 5) 

Vakuutan, että ilmoitetut tiedot ovat oikeat. 

Ilmoituksen päiväys (paikka ja aika) 

 

Allekirjoitus 

  Hallituksen puheenjohtajan / valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys 

          .    .        

        Puhelinnumero virka-aikana  

            

Sähköpostiosoite   
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OHJEITA: 
Yleistä Tällä lomakkeella ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi yhdistyksen sääntöjen muutos. 

Mahdollinen nimenkirjoittajien muutos ilmoitetaan erikseen omalla lomakkeellaan. 
 
Liitteet: 
1. muutetut säännöt kokonaisuudessaan 
2. kuitti tai kuittijäljennös maksun suorittamisesta 
Liitteiden tulisi olla A4 kokoisia. 
 

Ilmoitus liitteineen toimitetaan yhtenä alkuperäiskappaleena. Ohjeita ei liitetä ilmoitukseen. 
  

Ohje 1 Yhdistyksen nimi 
Nimi on ilmoitettava samanlaisena kuin se on merkitty yhdistysrekisteriin. 

  

Ohje 2 Yhdistyksen uusi nimi ja/tai kotikunta 
Tässä ilmoitetaan, jos yhdistyksen rekisteriin merkitty nimi ja/tai kotikunta muuttuu. 

  

Ohje 3 Sääntömuutos 
Muutetut säännöt on liitettävä ilmoitukseen kokonaisuudessaan. 

  

Ohje 4 Ennakkotarkastus 
Tämä kohta täytetään, jos Patentti- ja rekisterihallitus on hakemuksesta suorittanut sääntöjen ennakkotarkastuksen. Lisää tietoa 
www.prh.fi 

  

Ohje 5 Vakuutus ja allekirjoitus 
Hallituksen puheenjohtajan tai tämän valtuuttaman henkilön on päivättävä ja omakätisesti allekirjoitettava lomake. Valtuutetun 
on oheistettava valtakirja. 

  

Ohje 6 Yhteyshenkilö 
Ilmoitetaan tiedot henkilöstä tai liitosta, joka hoitaa rekisteröintiasian yhdistyksen puolesta. 

  

Ohje 7 Osoite on julkinen rekisterimerkintä 
Yhdistys voi ilmoittaa erillisen postiosoitteen. Muussa tapauksessa yhdistyksen osoitteeksi merkitään puheenjohtajan kotiosoite. 

  

Ohje 8 Yhdistyksen Y-tunnus 
Mikäli yhdistyksellä on Y-tunnus, ilmoitetaan se tässä. HUOM! Mahdollinen yhdistyksen nimen tai kotipaikan muutos ja 
osoitteenmuutos on tällöin tehtävä myös Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään Y4-lomakkeella. Yhdistyksen tiedot eivät välity 
yhdistysrekisteristä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään eivätkä Y-lomakkeilla ilmoitetut muutokset välity yhdistysrekisteriin. Lisää 
tietoa www.ytj.fi 

 

Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi 
 

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

Käsittelymaksuohje 
 

Ilmoitus on maksullinen. Maksa käsittelymaksu etukäteen ja liitä tosite maksusta ilmoitukseen. 

Kun ilmoitus tehdään verkossa yhdistysrekisterin asiointipalvelun kautta, maksetaan käsittelymaksu suoraan 

palvelun kautta, ei etukäteen. 
 

Huom! Pelkkä postiosoitteen muutos on maksuton. 
 

Tositteessa tarvittavat tiedot: 

 Maksun maksaja  

 Maksun saaja (PRH) ja tilinumero, jolle maksu maksettu (OP FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH)  

 Arkistointitunnus  

 Maksettu summa euroina  

 Viesti -kentässä tietoina yhdistyksen nimi ja ilmoitustyyppi (sääntömuutos). 

 Viitenumeroa ei anneta. 
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. 
 

Ilmoituksen postitusosoite: 
Patentti- ja rekisterihallitus, Yhdistysrekisteri, 00091 PRH 
 

Lisäohjeita käsittelymaksuista, maksutavoista ja ilmoitusmenettelystä: www.prh.fi 
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